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Plymouth, Pa., 17 Grfflo.
Metas nū meto, o po teisy

bei sakant diena nū dienos pa
dėjimas musų brolių Lietuvo
je, gyvenanczių kas kart vis 
sunkesnis ir labjau vis rųasko- 
liszka valdžia, trauke į krūvą 
visas platumas isze’igų jų. 
Kaip kartais užsimirszti ir vi
sai ne mislyji apie tai, tai jau 
rodos viskas gerai ir nieko ne- 
stokūja dėl gyvenimo laimės; 
p tai dėlto taip smagei galima 
inislyti apie tai, kad patsai ne
turi jokio prispaudėjo ant sa
vęs ir nereikia žemįtis ir lenk
ti galvą, norint jpaimt sav pri
klausantį daiktą tiesos. Per 
tai, taip kartais įsitrauki į to
kį suriku letargijos nejausmą, 
kad vijAi Užsimirszti apie visą 
tan, <kas gal jodyti ir užgauti 
sžirdį: sav tingi n urnas taip
smagei glosto, kad nenori nie 
kūm but pajūdytas, kad kar-

reiktų privengti, kad in patsai 
su manimi drauge pražūta- 
mei“. Ar jau taip butų kieta 
szirdis, kad matant žūvantį, 
noį’s vieną isz savo brolių, ne- 
nusiszlūstytum gausingas asza- 
ras, paliekanczias drėgną rėžį 
ant nublyszkusio, nū iszgas- 
ežio, veido, ir nepamislytum 
tada: ,,o! kam asz turiu gy- 
vūt; kam turiu ųesziot szirdy- 
je savo tan baisui- matymą! te
gul jau ir drauge prapūlu, 
kad nė jausti, nė girdėti deja
vimo sąžinės!. . .“

Tankei atsiszauke į mus pa- 
naszęis įvairiais balsais, musų 
broliai isz po sunkio sziaurės 
grėblio, ir nesulauke linksmo 
atsakymo, patieszijanczio jūs. 
Mažos d a mus spėkos, idant 
isztraukti jūs isz to sunkio 
vargo, bet dėlkogi negalima 
pamėgyti? Tegul ir mažas 
musų szauksmas ir netur dide
lio stiprumo, kad su vienu 

tais ir neatbutiniausiaš reika
las nenori pasikelti isz savo 
vietos ir, '‘akis atmerkus, pa
matyti visą baisumą tos kovos 
už gyvatą ir myrį. Isztinka 
kaip kada ir tokia vathnda, 
kad nenori pamatyti,, kaip, 
ten toli nū musų, kankina vi- 
sokeis budais tikrą brolį mu
sų; o anas dairosi į szalis ar 
nepamatys kur jau nors pa- 
žinstamą savo, arba netvirtą 
draugą, kad pasiszaukti į pa- 
gelbą, ba jau patsai negali isz- 
trukti isz nagų savo /kankyto- 
jų-

Sziądien akys musų nemato 
anų vargingo padėjimo, bet 
į ausis tankei daeina garsas 
anų gailingo szauksmo: „bro
li mielas! ar užmirszai ,, apie 
manę? ar jau asz tav svetimas 
esiu, kad praeini pro manę, 
nepadavęs rankos - ženklo 
broliszkos meilės? ar jau ne- 
turi gailingos szirdies ir nudū- 
di nepažįstąs manęs, kad, ma
tydamas manę skęstant, nepa- 
dūdi savo rankos, stovėdamas 
ant kranto! Asz tavęs neįsi
trauksiu, o jeigu būtum*tikru 
ir myliucziu broliu, tai ne-

ti stiprumą pildyme jų. Per 
tai bus galima žinksnis už 
žinksnio tolyn žengti ir diena 
nū dienos reikalauti sugrąžini
mo savo tiesų.

Bet ką-gi sziądien galima 
pradėti, kad, kaip matyt isz 
įtalpų szio numerio, korespon
dencijoje isz Vii. Rėd., didelis 
buris yra ir tokių, kurie bijo
si ir balso tikt tokių ožių kaip 
ten urednįkas ar kits te&s; ką 
jau pasakyt apie didesnį pa
davimą balso. Nemažai tokiu 
atrastum ir gali sakyti didesnė 
pusė yra tar^ mažai apszvies- 
tų Lietuvos gyventojų. O vis 
tiktai dėlto, kad nėra kam 
perti kryti d jūs, parodyt tą 
kvailą baimę jų. Kad ir pa
bando kas persznekėt jięms ir 
parodyt tikrą kėlę, tai pakol 
neparodys tas tiesas ant rasz- 
x>, tai niekados jau \ neįtikės. 
Tiktai rasztą tai jau visados 
aiko už tikrą teisybę „l/as pa

raszyta, tai nebus jau melas“, 
sako tūli musų broliai. O isz 
kur gi suteikti Jiems tų rasz- 
tų? Tai jau aiszkei matyt 
kad pasirūpinimas apie spau
dą yra pirmiausias ir neatbu-

kircziu viską permainyt, bet 
reikia žinot, kad ir didžiause 
galybė *- visados susideda isz 
kelętos silpnų ir, paėmus at
skyrimu, neturinczių mažu 
nė tiek vertės, kiek mes dabar 
turime. Negalima žinoma su 
mažomis spėkomis užimti di
delį darbą - bet tokį, kuris 
gerai gal atsakyti tokiai stip
rybei, kokia yra sziądien pas 
mus.

Ant sziometinio seimo nu
tarta buvo padūti praszymą 
carui Rosijos, apie daleidimą 
spaudos. Tas tai ir yra+dėl 
mus . reikalingiaųses, ba isz 
czibn iszeina visa stiprybė.

Jeigu mes turėsime savo 
spaudą, tai visados bus gali 
ma greicziau susineszt musų 
reikalūse. Daugelis ir dabar 
yra, kurie pasirengę auk aut 
savę^dėl atgavimo, paveržtų 
tiesų musų; bet visi tie jų pa
sirengimai negali pasirodyt, 
dėl nesupratimo gerai tam rei 
kalingų tiesų i r, tos pradžios už 
kurios galėtų nusitvert. ,

Tai dėlto neužmirszkime 
apie tai ir kožnas, kuris ge
riau supranta tan dalyką ir

tiniausias. Nors da turime kė
lės dienas laiko iki karunaci- 
jei, Rosijos caro Mikalojaus, 
kada bus geriau perstatyti 
musų pareikalavimą, bet ne-- 
reikia laukti- paskutinės, die
nos,, visados geriau pasirupyti 
isz laiko ir geriau ant to prisi- 
taisyt.' ,

Butu labai-geistina, kad pH- 
akvatintume musų brolius, 
gyvenanczius Lietuvoje kiek 
nors prisidėti prie tb. Kož- 
nas bevienas mes turime tenai 
savo tikrus brolius, seseris ir 
tėvus, kuriems padūkime apie 
tai žinias su geru iszaiszkini- 
mu .-‘kaip mes trusūjame ir 
ką rengėmės padaryti. Kad, 
supratę gerai tan dalyką, ne
pabijotų ir jie padūt balsą ir 
nesibaugytų kokių ten uriad- 
nįkų, norinczių grėbstyt jūs, 
bet stacziai spjautų jiems į 
barzdą ir eitų savo keliu, ne- 
atbodami ant jų raudonų ke

žino kaip jį vartoti, padūkite 
dėl žinios visų tan iszaiszkini- 
mą, kad ir kiti, supratę tan 
gerai, pasirengtų ant to ir sto
tų drąsei, kada reiks atsi- 
szaukt. Kū daugiau bus prie 
musų pusės ir tokiu budu bus 
daugiau prieszinįkų, tai jau 
užpultamjam visados bus nie
kiau iszsisukt - ba visi kelei 
bus užstoti.

Negalima žinoma geidaut 
viso to, ko mes norėtume gau
ti dėl savęs/ bet pirmiausiai 
pasirupįkim tiktai įgyt sėklą 
ir gabala atsakanczios dirvos, 
kur galėtume pasėti tan sėklą 
ir butų jau apginta nū įvairių 
užpūlikų ir nelauktinos aud
ros.

Ta sėkla gal but spauda, 
apie kūrę ir turime pirmiausei 
pam išlyti.

Turint savo spaudą bus ga
lima jau prasklėsti placziau 
savo reikalų supratimą ir įgy-

purių. Dabar da labai mažai 
jiems yra žinomi musų darbai 
sziczion Amerike, kas link lie
tuvystės, ir dėlto tai jie taip 
ir y r baikis; bet jeigu mes pa- 
stiprįsinie jūs gera misle musų 
darbų, tai nevienas isz jų, ge
rai supratęs, kas gal su laiku 
iszeit isz to viso, visai kitaip 
pradės apsieit su savo grebsti- 
kais ir tūm parodys ir auksz- 
tesnei valdžiai (per daneszi- 
mus tų uriadnįkų, žemskių ir 
kitų) kad jau baigėsi tie lai
kai, kada galėjo mus kaip no
rėjo minkyti. Butu labai ge
rai, kad paakvatįtume jūs prie 
geresnio tarpsaviszko sutikimo 
ir kad pasiliautų pardavinėja 
savo brolius maskoliszkiems 
szungalviams, kaip tai tankei 
girdėt korespondencijose isz 
Lietuvos. Parodykim, aniems, 
savo broliams, kad gerai su
siprastų, jogei jie yra tikri lie
tuviai ir nesapnūtų, galvą kel
dami ir nosis auksztyn riesda
mi, apie kokę ten lenkystę, 
arba maskolystę, bet idant 
kožnas ir dieną ir naktį tvir
tintų sav tūs žodžius: „kad 
aukso man kalnus kas nors
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davinėtų, ir už tai tikt kalbą 
atidūt reikėtų: spjaucziau ant 
aukso, prasmeng jisai suvis - 
man už J į brangesnis prigim
tas liežuvis“.

Yra nemažai tokių, tarp lie
tuvių musų tėvynėje, kurie, 
kad pasirodyt auksztensniu ir 
ponesniu už kitus, kaip jie sa
ko „durnius“, užsigina savo 
prigimtos, taip brangios lietu- 
viszkos kalbos, ir griebėsi ar 
už iszverstoe, kaip vyža, mas-i 
koliszkos, arba panaazios ant 
jos lenkiszkos kalbos. Ir ko
kiam ten susiejime, kad atsis
kirt nū tų prastų žmonių, ple- 
perūja tarp savęs taip kad 
anie nesuprastų. Ir toksai, 
kuris moka sziek tiek katrą 
nors isz tų kalbų, labai auk- 
sztai savę statosi; o ant vals- 
tiszkų susirinkimų daug labai 
gadina gerai pramonei lietu- 
viszkai. Ant paveizdžio dū
dų sziokį atsitikimą: Vienam 
valstijos susirinkime, (skode) 
nekuria isz ukinįkų pakėlė 
balsą, prie czion buvusio „na- 
czelnįko“, idant visokius pa
raginimus isz valstijos raszti- 
nyczios iszdūtų lietuviszkoje 
kalboje ir raszytų taipogi lie
tu viszkai tūs paraginimus dėl 
„szaltyszių“, bet czion isz tar
pu jų ukinįkas L., o podraug 
ir kiti toki atsiszaukė: „kam 
to reik, mes ir maskoliszkai 
suprantame!“ Tai ką-gi czion 

\ galima padaryti, kad tokių 
besmegenių atsiranda? Reik 
žinoti, kad keli 
tam valscziuja, 
K. ir po teisybei 
cenijos“ būdavo 
tuviszkai.

metai atgal, 
būvant vaitu 

visos „pale- 
raszomos lie-

Isz Lietuvos.
— Vilniaus rėdyba. Lie

pos mėnesį (8 dieną) ukinįkas 
sodžiaus Gudakiemio (Merki
nės parapijos, Trakų pav.) 
Cez. Žol. pasiėmęs szaudyklę 
iszėjo pasivaikszczioti po savo 
laukus. Ant, pažiūrės, ar jau 
javai nunokę, ar bus galima 
iszsiųsti moteris jūs pjauti.

Tūm tarpu negerasis papynė 
tenais Niedzingės ūriadnįką 
Sudarikov‘ą ir sodžiaus szim 
tinįką (sotnįką) V. Stakevy- 
ežią. Žmogelis iszsigkndęs 
pradėjo bėgti. Aniedu vilkai 
suprato, kad bėgantį reikia 
vytis. Žmogelis, matydamas, 
kad isz raito neiszbėgs, metė 
szaudyklę (muszkietą) į ru
gius. Bet uriadnįkas nesipūlė 
paskui szaudyklę, tik toliaus 
vijosi bėgantį. Pasivijęs kir
to nagaika tiesiok per galvą. 
Paskui kaip Ims žegnoti žmo
gų kanezium, vis szaukdamas: 
poidiom sliedom, kuda ruzjo 
brosilf (vesk, girdK kur szau-^ 
dyklę numetųi!), kaa vargszas 
žmogus kone atsiklaupęs pra
dėjo praszytis, kad jo nemuš
tų, nės jią nieko neturįs, jei 
tik tabokos pavūstyti galįs 
dūti, o szaudyklė esanti ru- 
giūs, tik eik ir pasiimk. Bet 
uriadnįkas ant tų meilių pra- 
szymų, neimdamas nė tabokos, 
tik kanezium atsakė, Žmo
gelis susimislijo dar sykį pa
bėgti isz tokių meilių nagų, 
kur už siūlomą mielą tik nu
garą'karszia. Vos tik žmo
gus iszsiveržęs isz nagų uriad- 
nįko pradėjo bėgti, kaip pa
sijuto, kad jau szimtinįkas jį 
už pakarpos laiko, net apika- 
klė braszka. Czia žmogus vėl 
iszgirdo szale savo ausies aną 
baisų raginimą: „Poidiom 
sliedom...“ ir pajuto dar 
smarkesnius smūgius nagai- 
kos. Matydamas, kad nė pa
bėgti • nė atsipraszyti negali, 
žmogus pradėjo oratos szauk- 
tis, kiek tik kakarinė isznesza 
szaukdamas: „Gelbėkit, rata- 
vokit!..“ Jo szaukimas dai
liai buvo girdėti kaime ir į tą 
vietą, isz kur buvo girdėti 
szauksmas pradėjo rinktis isz- 
pradžių piemenys, kurie netoli 
ganė bandas, o paskui ir dau- 
giaus žmonių isz kaimo subė
go. Tiktai kada jau prisirin-

• ko žiūrėtojų, kurie galėjo būti 
liudinįkais, szimtinįkas atsi-

, liepė į ūriadnįką: „Pameskim 
jį, ezort s nim (ma jį velniai),

„Kas jisasz jį pažįstu!“ 
toksai?“ -— paklausė uriadnį-1< 
kas. „Cezarij Žoįnierovskij!“ 
— buvo atsakymas. Ir susi- 
jieszkoję rugiūsia szaudyk
lę, nujojo sav, kaip nieką- 
dėjai.

Dar ant to nepasibaigė: ne
gana ką sumuszė žmogų, dar 
apskundė pas santaikos teisda- 
rį (miravoj sudja) — už ką? 
Ugi užtai, kad prieszinasi po
licijos prisakymams!! Jau 
czia mano silpna galva negali 
suprasti, koksai czįonai buvo 
pasiprieszinimas — turbut ką 
kotavojamas rėkė.

Bet žiūrėkim, kas Uoliaus 
buvo: gal sūdąs iszteisino? 
Žinoma, kad iszteisino, tik 
ne.... Žolnerovskį, kursai 
juk už jokį pasiprieszinimą 
nebuvo kaltas. Sudas isztei- 
sino tikrūsius kaltinįkus, t. y. 
ūriadnįką ir sotnįką, kurie 
plakė nekaltą žmogų toliai, 
kad isz sodžiaus spėjo susi
rinkti į laukus, kur tas atsiti
kimas buvo, paszaliniai žmo
nės.

Ta byla buvo 14 dieną Rug
sėjo. Stojo uriadnįkas ir 
szimtinįkas, atėjo ir Žolnie- 
rovskis su savo liudinįkais, 
kurie matė, kaip jis buvo pla
kamas. Santaikos teisdarys 
(sudžia) niekaip nenorėjo pri
imti Žolnierovskio liudinįkų, 

i sakydamas: „Koki czionais 
liudinįkab gali būti laukūse?“ 
Tik po trecziam pareikalavi
mui, liudinįkai buvo priimti 
ir iszklausinėti. Aiszkiai bu
vo matyti, kad uriadnįkas- su 
szimtinįku bereikalo muszė 
nekaltą žmogų, bet kad jiedu 
gynė, kad ir jūs Žolnierovskis 
muszė, tad sūdąs pripažino 
kaltu Žolvierovskį ir prisudijo 
jam atsidėti mėnesį cypėje „za 
niepovinovienije policiejsko- 
mu rasporiaženiju“ ir užmokė
ti deszimtį rublių sztrūpos už 
prilaikymą szaudyklės.

Žolnierovskis padavė apel
iaciją į suvažiavimą santaikos 
teisdarių (sjezd mirovich su-

Ir tai ne vienįtėlis panaszus 
darbas to uriadnįko Sudari- 
kov‘o. Panaszių botyriszkų
žygių pilnas jo gyvenimas.
Dėl paveikslo iszpasakosiu ir 
kitą panaszų atsitikimą, kur- . 
sai buvo tame paežiam sodžių- 

I ja — Gudakiemija. 
Ijau pereitą žiemą, 
sodžiaus Grig. Bor. sutaisęs nū- 
dus (trucizną) neszė nakezia 
iszmėtyti, kur lankosi vilkai 
ir lapės. Nuvėjęs netoli nū
vieszkelio pamatė minėtąjį
ūriadnįką Sudari 
sigandęs pradėjai pėgti. 
to didelio persigandimo^nega- 
Įėjo nė pabėgti greitai, ir Su
darikovas jį pasigavo. Isž“ 
krėtęs, rado pas Gr. B. nūdus,. 
parako ir maszną nū pinįgų. 
Radęs tokius daigtus, Sudari
kovas jau neleidžia jo ir liepia 
sėsti į vežimą ir važiūti į Nie- 
dzingę, gąsdįdamas, kad pa- 
dūs jį į apielinkės (okružną) 
sūdą, .o tas iszbugdįsęs jį į Si- 
beriją, į katorgą. Dabar-gi 1 
reikią jį gabenti pas tyrinėto
ją (sliedovatelį).

Persigando G. B. tokių bai- * 
šių gąsdinimų, su aszaromis 
akise pradėjo maldauti uriad
nįko, kad jį. paleistų, kad do- ” 
vanotų jam. Atidavė ir nū
dus, ir paraką, ir maszną, da
gi penkis rublius pinįgais 
uriadnįkui davė, kad tik ant 
jo susimylėtų. Atsileido szir- 
dis uriadnįko, kada pamatė 
tokius aiszkius ženklus susi
graudinimo, kaip penkrublė. 
Paleido jisai tą netikėtai pa
kliuvusį j^jo nagus G. B., tik 

I liepė rytoj paezią dieną ateiti 
pas jį į Niedzingę drauge su 
tais, kuriūs uriadnįkas matė 
su szaudyklėm vaikszcziojant.

Perėjo kelios dienos, kelios 
nedėlios (sąvaitės), ant galo ir 
keli mėnesiai, o vis pas fSuda- 
rikovą nėjo nė G. B., nė kiti, 
prasikaltusiejie su szaudyklė- 
mis. Nusibodus, jų laukti, 
uriadnįkas nūdus, paraką, net 
G. B^p maszną iszdalino savo 
pažįstamiems.

Toki atsitikimai nėra ko*

Buvo tai
Bernas to

v‘ą ir isz?
Isz
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kiais iszimtiniais, isznetyczių 
pasitaikiusiais atsitikimais. 
Tarp uriadnįkų ir assesorių 
retai rasi dorą žmogų. Ir to
ki dalykai dedasi ne ant kokių 
Australijos salų tarp pusiau- 

"kinių žmonių, tik mus Lietu
voje po Meszkino letena, ke
liose myliose nū Prūsų rube
žiaus ir netoli nū kitų ap- 
szviestų Vakarų vieszpatys- 
ežių. Atsitinka tai ne tam- 
siūse viduriūse, tik 1895 me- 
tūse, t. y. paezioje pabaigoje 
devyniolikto amžiaus, beveik 
ant paežio vslanksczio dvide- 
szimtojo szimtmeczio...

Sziedu atsitikimai yra patys 
per savę rodos menki, bet ko
ki jie yra typiszki ir kaip 
daug parodo! Aiszkiai, kaip 
ant delno, matyt, kaip masko
liai su mumis apsieina, kokius 
mums virszinįkųs suteikia, ko
kiais sudais mus apdovanojo...

Isz kitos vėl pusės dailiai 
matyt, į ką pavirto mus žmo
nės, lietuviai, būdami po tokia 
vdldžia. Juk tai tiesiok kisz- 
kiai (zuikiai), ne žmonės! Pa 
maezius ūriadnįką, duszia už
kulnyje atsiduria. Tik vieną 
būdą savo galvoje randa pa
kliuvus į uriadnįko rankas 
iszsiliūsūti: pabėgti! 
girnas •
Bet ir tas paskutinis iszgany-. 
mo kelias — pabėgimas — la
bai slidus: baimė pakerta 
kojas, isz baimės nepabėga ir 
nerangus uriadnįkas lengvai 
dasivijęs pagriebia už pakar
pos jauną, isz baimes dreban
tį bernuką.

Liūdni,

Pabė- 
vienįtėlis iszgavimas.

liūdni dalykai! 
Tamsus ir da į didesnę tamsą 
stumiami raus broliai, lietu
viai Vilniaus rėdybos. Stu
mia jūs gudai į pražūtį, tamdo 
jų protą, o kad mes galėtume 
nors žvakutę jiems užžiebti!

. V. Stagaras.

’ Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

—- New Y orkas. Į laik-
rasztį „Heralha“ danesza isz

Havannos, buk jener. Gomez, 
pagal daėjusias žinias isz San
ta Clafa, iszdavė saviszkiems, 
po jo valdžia esantiems, palie
pimą, idant naikytų telegra- 
pus ir geležinkelius,, kad tūm 
užtrugdyti pristatymą karei
vių Ispanams ant vietos mu- 
szio. Atsįszaukimas tas ne 
pasėjo .veltui. Kubaniecziai 
daugel iszgriovė kelių ir te- 
legrapų. $

New Yorkas. Her
mann Ahlvardtas, garsus an- 
tysemitas prūsų, ant laivo 
„Spree“, pribuvo czion 5 grū
džio. Tasai apreiszkė, kad 
dėjto czion atvykęs, idant pa
kelti tarp darbinįkų neužken- 
timą žydų? dėlto kad žydai 
nieko nedirbdami, gyvenadik- 
tai isz krikszczionių rankų 
darbo. Ahlvardtas važinės 
po Suvienytas Valst. ir szauks 
visur darbinįkus ant kovos 
priesz siurbikus jų kraujo, žy
dus.

-— Washington D. C. We- 
nezuela, kaip danesza isz sos- 
tapilės tos szalies, jau tikrai 
atstaty/ krutinę 
Angli/os ant jos dirvos. Vi- Vyskupo rezidenciją 
sam tįm kraszte pakilo neuž- įsteigtą bus pirmutiniu szalti- 
kentimas Anglijos, kuri nor niu platinimo staeziatikystės 
pritraukti gabalą žemės, prik- tarp czionykszczių gyventojų, 
lausanezios Venezuela!, prie Valdžiai vyskupo Chicagos 
Guianos. Miesteliūse Vene- bus dūtos dijecezijos Alasce 
zuelos atsilaiko publiezni susi- ir ant Aleutskų salų. Yra tai 
rinkimai, ant kurių Venezuel-j vienas isz didžiausių darbų Į kaip nū laivų isz Ispanijos 
czikai szaukia neturinezius jo
kio pamato reikalavimus girdėtų.
Anglijos ir deda gausingas da nepaskirta, 
aukas ant nupirkimo ginklų, 
amunicijos ir kitokių, tam da
lykui panaszių daiktų. To
kia maža Venezuela, o stato 
savo krutinę priesz tokią ga
lingą Angliję ir sako, kad ne
apleis nė, mažiausios dalelės 
savo žemės. Venezuela, turė
dama savo gerą užtarėją Suv. 
Valstijas, gal drąsiai kibtis su

; — Waching ton D. C. Rei
kalas venezuelskas' taip giliai 
užkabino visus, kad kaip ad-

ministracija, taip lygiai ir 
abudu surinkimai kongreso 
laikosi už to, kad užlaikyti 
pilnai patėmyjįmą Moroego ir 
nedūti, kad Angliję turėtų 
padidyti savo rubežius ant 
Guanos kasztu Venezuelos. 
Reikalas tas kas kart eis asz- 
tryn, jeigu Angliję ne sutiks 
ant sūdo pakelto per laiszką 
ministerio Olney, raszyto pas 
Salisburį, tai labai gal ateiti 
iki didelių nesupratimų tarp

Anglijos ambasadorius Su- 
lian Pauncefote gavo atsaky
mą. nū lordo Salisburi ant 
laiszko ministerio Olney.

Ambasadorius perdavė tą 
atsakymą min. Olney. Laisz- 
kia tam Angliję padūda savo 
į;alę reikale venezuelskam, bet 
tikros įtalpos to laiszko neži
noma. ’

— Chicago, III. Vyskupas 
Mikalojus gavo patėmyjiraą 
nū petropiliszko sinodo, apie 
įsteigimą czion stacziatikisz- 

— Havanna. Czionai at- 
važevo 3 Grūdžio^ Ispaniszkų 
kareivių ir keletas jenarolų. 
Priesz rumus jen. Camposo 
atsilaikė peržiūrą naujei atvy
kusios kariumenės. Jen. Cam- 
posa per isztisą dieną priimi
nėjo atvykusius czion jen.

. | maskoliszkų, da niekados ne- ltaiP lygei ir kitų miestų salos 
Tikros vietos ant to Kubos. Naujei atvykusiejie 

nors jau trys kareiviai tapė iszsiųsti į tūlus 
I tokios vietos yra. apskriezius, kur maisztas

Vvskupas Mikalojus, būda- v^e8ZPa^auja‘ 
mas Petropilėje, davė savo Arti Iguara ant 
patėmyjimą sinodui, kad pers- Prov- Santa Clara 
tatytų carui apie pasididijimą Principe, isztiko muszis tarp 
pravoslavijos S. Valstijose, kur Ispanų ir Kubieczių, kuriais 
medegos dėlto gana yra apsz- rundyjo jen. Gomez ir Maceo. 
czjaį Kubiecziai likosi sumuszti,

--------- palikdami daugel užmusztais 
—Havanna. Jenarolas pažeistų. 7

Gonzales, vadas Kubieczių, ---------
kuris,, laikia muszio aplinki- —Londonas. Isz Caragro- 
nėję Matanzas, tapo paimtas do Atėjo žinia į laikrasztį 
per Ispanus į verguvę, buvo1 „Standar“, kad reikalavimai

m ai sztas

rubežiaus 
ir Puerto

įszdūtas ant smerties per Ispa
nų teisdarius. Nusprendimas 
iszpildytas tapo 8 Grūdžio 
szių metų.

— Madrit. Tolraszis isz 
Havannos danesza, kad dalis 
Kubieczių kar. po vadovyste 
Gomezo ir Maceo, isztraukė į 
provinciją Santa Clara. Ki
tos dalys kariumenės atvyko į 
Matanzas, o isz czion skubina
si į aplinkinės derlingiauses 
farmas. Jenarolas Ispanų 
Campos‘as isisiuntė priesz jūs 
savo kariumenę, ir dėlto gali
ma nepoilgam laukti kruvino 
muszio, „Imparcial“ atlaikė 
tolraszį isz Havannos, dane- 
szanti, buk paruczlkai Angli
jos Churchillas ir Barnesa‘s 
gavo orderius Raudono kry
žiaus už ateižymėjimą muszyja 
priesz
rundijo tūm tarpu Gomez ir 
Maceo. Abudu jūdu tūm tar
pu buvo eilėse Ispaniszkų ka
reivių po vadovyste jen. S. 
Valdezo, kada szie paskutiniai 

kos katedros mažiau nors už 18U8imuszė su Kubiecziais apie 
kokįa pusę milijono dolerių. | La Riformą.
Katedrą bus įstatyta ant pa- 

augimui veizdžio maskoliszkų katedrų. 
Vi- Vyskupo rezidenciia czion

Kubieczius, kuriais
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pasiuntinių užrubtžinių viesz- 
patysczių, apie daleidimą lai
vų į Bosporą, truputį a peilio 
vė, laukdami instrukcijų nū 
savo valdžios. Mieriu tų in
strukcijų bus suspausti kaip 
tiktai galima daugiau sultoną, 
o tūm dasiekti to, kad turės 
sutikti ant visokių da dides
nių jų reikalavimų. Sultonas 
dasiprotėjas apie tai ir pri
vengdamas apie savo sostą, 
iszsiuntė atsiszau kimus pas 
szias vieszpatystes: Austriję, 
Prusus, Bosiję ir Franciję, 
tdant atstotų nū savo reikala
vimų, bet atsiszaukimas veltui 
nuėjo.

— Londonas. Koks stovis 
dalykiĮ yra Konstantinopilė, 
aiszkiai matyti isz to, kad 
Said Baka, prezidentas Rodos, 
didysis vizyrius, metėsi prie 
angį i jos ambasadoriaus, pra
ūžėdamas, kad jam but galima 
apsigyventi jo ambasadoje. 
Sultonas prisakė jam but ru- 
mūse Yildiz, bet Saidas atsa
kė jam dėlto, kad czion jisai 
nė vienos valandos negalėtų 
but ramus.

Žinios paplitusios apie tai, 
pakėlė dideles sznekas tarp 
visų. Negalima isz laiko pa
sakyti, kas gal but isz to, bet 
kad toksai didžiausias ir isz- 
mintingiausias darbinįkas vi
sos ponystės, turėjo jieszkoti 
prieglaudos pas Anglijos am
basadorių, tai galima numany
ti, kad dideliu gal but žinks- 
niu Istorijoje Turkų. Prie
žastį tokio pasielgimo Said 
Bakos nėra aiszkiai žinoma, 
bet nereik toli nė jieszkoti. 
Yra tai gerai žinomaĮ jogei 
sultonas liepė jam apsigyventi 
tam rūme, kuris seniau buvo 
Užimtas per Midhat Baką, vy
rą, kuris sutvėrė naują tur- 
kiszką partiją, ir kuris padavė 
Turkijai pirmą konstituciją. 
Tai p-gi yra žinoma, jogei sul
tonas vertė jį priimti rėdą di
džiojo vizyriaus, ant ko Saidas 
netiko, pakol ne užstos per
maina vieszpatystėje.

Vieną kartą, kada neatbū
tinai sultonas pareikalavo nū 
jo prisiėmimo rėdo did. v., o 
Saidas atsisakė, tai buvo už- 
darytas rumūse, kur keletą 
adynų persėdėjo po užraktu.

Saidas apmąstęs tą viską, 
rįžosi glaustis prie Anglijoj 
Ambasadoriaus.

Dabar, kada sultonas dasi- 
girdo apie tokį jo pasielgimą, 
po kiek kartų siuntė pas jį pa
siuntinius, idant tie perkalbėt 
tų. Tie pasiuntiniai, varde 
sultono, tvirtino, kad jam nė 
plaukas nū galvos nenukris. 
Bet Saidas, žinodamas vertu
mą sultano prižadų atsisakė 
visai.

Saidas buvo laikomas visa
dos labjau prielankiu prie 
Rosijos, o dabar visai kitaip 
pasirodė. Jisai buvo pirmu- 
tinia ranka sultono ir visados 
sultonas klausydavo jo isz nin- 
tingų patėmyjimų. Paskuti
niame laikia labai judino sul
toną, idant permainytų dabar- 
tinią politiką, kurį dabar 
esancziam padėjime, greitai 
gal atneszti prapultį visai 
vieszpatystei.

Sako kad sultonas praszė 
jo, kad jisai pasistengtų savo 
įpatinga įtekme sulaikyti isz- 
mėtinėjimą ir lipinėjimą pa- 
prieszinanczių plakatų, ir už
klausė ar jisai nenumano jų 
autorių. Saidas atsakė, kad 
jisai jnegal žinoti tų autorių, o 
kas link sulaikymo tų darbų 
tai, neturėdamas ant to val
džios taipgi negal uždrausti. 
Sultonas, iszgirdęs tūs žodžius, 
norėjo tiesiok apszaukti, kad 
Saidas taipgi stovi eilėje revo- 
liucijoniszko judėjimo.

— Konstantinopilė. Isz 
Sivas danesza, kad pjovynė 
Armėnų traukėsi czion per 
isztisą sąvaitę ir krito apie 
1.200 Armėnų. Toje pjovy- 
nėje turkams padėjo taipgi ir 
ir turkiszki kareiviai.

Mieste Kurun, kur gyveno 
3 500 Armėnų, pagal tikrini
mą czionykszczio prefekto, 

nerastum jau dabar nė ant lie- 
karstos Armėno. Visi jie 
krito nū fanatiszko įpaikinimo 
turkų. - i

Naikinimas Armėnų isz 
Konstantinopilės ir apielinkių 
yra kasdieniniu darbu. Visi 
Armėnų kliostoriai ir institu
cijos gulinczios apskrityje 
Erzingian, pasiliko iszplėszti, 
o gyventojai jų nugalabįti per 
įdubusius turkus.;

Kaime Pesuan netoli Erzin
gian, Kurdai ir Turkai užpūlė 
ant czionyksczių gyventojų. 
Szie paskutiniai užsislėpė baž- 
nyczioja, bet ir czion neiszliko 
nū baisių budelių nagų*

Apskrityje Erzingian, kur 
pirmiausiai buvo sustabdyta, 
o dabar vėl atsinaujino perse
kiojimas Armėnų, jau isz viso 
krito 400 negyvais ir 800 pa
žeistais.

— Londonas. Korespon
dentas isz Konstantinopilės 
lai k. „United Press“ dane
sza: Sąnariai jaunaturkiszkos 
partijos, labai džiaugėsi isz to, 
kad Said Baka atsidavė į prie
globą angliszkos ambasados ir 
jokiu budu nenor pamesti. 
Vadai, augszcziau pasakytos 
partijos, tikisi kad per tai pa
sibaigs visi netikimai tironisz- 
kos sistemos, kuri jau nū se
nei apsigyvenusi yra rumūse 
sultono.

— Konstantinopilė. 9 d. 
Grūdžio Said Baka, buvęs di
dysis vizyrius, kuris per kėlės 
dienas laikėsi angliszko amba
sadoje, sziądien vakare sugrįžo 
į savo bustynę. Tas parodo, 
kad sultonui tik jau pasisekė 
perkalbėti jį. Ant to Saidą 
daugiausiai pastūmėjo rezoliu- 
cije, priimtą pereitą czetvergą 
ant susirinkimo ambasadorių 
užrubežinių vieszpatysczių. 
Kaip dabar pasielgs sultonas 
su Said Baka, da to nežino
ma. *

Sziądien pasirodė czion ofi- 
cijaliszkas rasztas, kuriame pa 
sakyta, kad visokiūse apskri- 

cziūse, iszskiriant tiktai Zei- 
tun, pasibaigė visoki persekio
jimai.

— Koma. „Observatore 
Romano“ ežiose dienose atlai
kė laiszką isz Konstantinopi
lės, kuriame pran.esza, kad pa^ 
triarka Armėnų priėmė 50,000 
lyrų Vąlakiszkų dėl p.agelbos 
kenczianczių badą ir kitokius 
skausmus, nekaltų Armėnų. 
Yra tai didelei mielaszirdinga 
ir tyki auka ezvento Tėvę, 
iszsiųsta į Konstantinopilę, 
dasižinojus apie sunkų padė
jimą czionykszczių Armėnų.

— Koma. Randas apreisz- 
kė surinkimui pasiuntinių, 
kad penkios kompanijos ka
reivių vąlakiszkų po vadovys
te majoro Tosselli, kurie 
skraidė Abisinijoje, (Afriko
je) apsiausti buvo nū 25,000 
czionbuvių ir tiktai maža da
gelė isz jų spėjo prasimuszti 
per jūs ir užsislėpė Makalle. 
Jen. Baratieri, komendantas 
valakiszkos kariumenės Abi- 
synijoje, su paskuba traukia 
savo kareivių į Makalle. Ap
linkinės czion gerai yra ap
žiūrėtos ir prirengto^ reikalin
gu maistu dėl daugybės karei
vių. Baratieri skubinasi idant 
užkirsti kėlę Abisynczikams, 
kurie neszasi czion su pasisku- 
binimu. Žinios tos labai ne
patiko surinkimui pajunti* 
nių. Gabinėtas nutarė isz- o
siųsti ant pagelbos į Abisyni- 
je amunicijos ir raitariją.

Noras Ras Makonnemo apie 
suriszįmą sandaros, buvo tik
tai sumaiszymas pėdų V ai a- 
kiszkų vadovų, idant pasinau
dojus’isz to butu galima leng
viau jūs prigauti, ir auka to 
buvo maj. Tosselli.

Daeina žinios, kad jen. Ari- 
mondi, kursai taipgi buvo po 
vadovyste maj. Tosselli laikia 
pra pūlingo muszio, iszprudęs 
isz Abisinczikų, pasiskubino 
ant Makalle, kur sukibo isz 
naujo su Abisinczikais ir su
laikė jūs, nedūdamas užimti
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Makalle. Auka isz Abisinczi 
kų pusės buvo dideli.

1

Paraszė Hygi&nos tarnas.
O neregemoji vyno 

dvasia! Da nesuteiktas 
tay vardas, kurid galima 
butų tavę atskirti, tai pa- 

y vadysių tavę velniu.
Schakespeare.

Butu jau likusi neatlyginta 
persenusi skola, jeigu ne butų 
priminęs man jos naujas Mas- 
kolijoje pasistengimas paverst 
pardavimą spirito į valstijos 
monopolį. Toks monopolis 
priguli prie siekių piktoms 
alkogolizmo pasekmėms suma
žinti. Suprantama, kad kito
se Europos szalise jū labjau 
rūpinasi sumažinti tą piktą. 
Prancūzijoje klausymą alko- 
golio gvildena ’beveik ant 
kiekvieno susivažiavimo, o pa 
lata leidžia naujus įstatymus 
apie spiritinius gėrymus. Tai
gi man -rodos ir mums ne 
kenks-susipažinti su alkogo
lizmo klausymu nors pavir
šium, o bent atkreipti ant sa- 
vo'prieszo akis. Pasinaudo
damas isz lekcijų pr. Joffroy 
(Gaz. dės hopitifli.V 1895 N.
25) ir pridėjęs sziek tiek pats 
nū savęs, atliksiu skolą ir pa-' 
judinsiu svarbų klausymą.

Visi gėrymai, vadinami vie
nu spiritiniais, kaip vynas, 
alus, degtinė ir t. t. prilaiko 
savyje alkogolį. Alkogolis 
yra tai skystimas be spalvos, 
iszgarūjantis ir uždegamas.

Vynūginį vyną pažinojo 
žmonės labai žiloje senovėje. 
Senasis Įstatymas parodo 
mums Nojų begėdiszkai girtą. 
Drakonas baudžia mirtim 
kiekvieną pasigėrusį. Karo 
liūs Didysis persekioja girtū- 
klystę. Alus, yvairios giros 
ir kitoki panaszus gėrymai bu
vo taip gi senei svietui- pažįs 
tami. Vienok tiktai apie XI 
a. musų gadynės arabai isz- 
skyrė gryną alkogolį be kokiu 
priemaiszų ir davė jam tą van 
dą. Tūkart niekas alkogolio

yvairiausios svieto iszgamys- 
tės. Antroji .pusė, t. y. alko
golio prieszinįkai ima viražų, 
nės kaip sakiau, valstijos sten
giasi malszįt alkogolizmą.

' ’ L.
Alkogolis nūdai. Vienok 

jo nūdingumas, didesnis ar 
mažesnis, priguli nū jo grynu
mo t. y , nū medegos ir budo 
pritaisymo. .Mažiausiai nū- 
dingas gerai destiliūtas vyni
nis spiritas. Tai-gi labjausei 
atsižymi no alkogolizmo žing- 
snei, pasirodžius ant vynūgių 
filokserai ir pradėjus dirbt al
kogolį isz grudų, burokų ir 
bulvių.

Destiliūjant, sykiu su grynu 
etiliniu spiritu iszvaro ir kito
kius produktus, kurių prasza- 
linimas reikalauja atkartojimo 
darbo ir ypatingų brangių 
prietaisų. Žinoma, destiliato- 
riai dėl ekonomiszkų siekių 
savo kiszeniaus įszvaryto spi
rito ne valo ir sztai dėl ko par- 
dūdamas alkogolis tankei bū
va labai nūdingas. Mokslo 
isztyrimai parodė, kad alkogo
lis yra jū nūdingesni, jū aug- 
sžtesnė jo atomistiszka formu
la ir jū prie augsztesnio laip
snio užverda.

Mažiausiai nūdingas yra eti• 
linis alkogolis (isz vynūgių), 
kurio formula C2 II60 ir kuris 
užverda prie 78°. Nūdinges- 
nis už jį pvz. propulinis C8 
IFO, užverdantis prie 97°. La
bai nūdingas amilinis C5 H120, 
užverdantis prie 1 32°.

Spiritiniai gėrymai, ėsantie- 
jie prekystėje, sudėti isz dau
gelio y vairių dalykų. Jų nū
dingumas pagal isztyrimą eina 
augsztyn szitokioje eilėje: deg
tinės isz 1) vynūgių, 2) slyvų, 
3) isz vynūgių sunkos, 4) isz 
javų grudų, 5) isz burokų, 6) 
isz bulvių. Visos tos degtinės 
nūdingesnės už gryną etilinį 
alkogolį, nės prilaiko apkvai- 
tinanczias ir kitokias priemai- 
szas, kaip aldegidą C2 H40 
propilinį spiritą, acto eterą ir 
t. t. Daugiausiai tų visokių 
priėmaiszų yra degtinėje, va

nemėgino vartoti, nės žinojo, 
kad tai nūdai. • Paskiau gy
dytojai priskyrė alkogolį prie 
vaistų ir nū to laiko turbūt 
gavo degtinė vardą eau de vie, 
aqua vitae, mat gyvasties van- 
dū, atgaivinantis ligonį. Ta
dą'pardavinėjo alkogolį vien 
tik aptiekose. Tiktai XVI a. 
pradėjo nesibijoti alkogolio 
kaipo nūdų ir. ėmė vartoti ne 
tik gydymui, bet ir maiszyti jį 
į paprastus kasdieninius gėry
mus. Jau XVII a. alkogolis 
iszleistas tapo isz aptiekos ir 
greit apsiaubė visas svieto pa
kampes. Sztai XVIII a. už
tėmy ta visas baisumas pasek
mių nū prasiplatinimo alkogo'- 
lio ir girtūklystės. Bet tik 
antroje pusėje ežio amžiaus vi
sos civilizūtos szalys stvėrėsi 
sulaikyti piktą y vairiais ke
liais: tai padidinimu akczyžės, 
tai sumažinimu vietų pardavi 
mo spirito, tai pavertimu par
davimo jo į valstijos monopo
lį, tai užgynimu dirbt spiritą 
ir t. t.

Ebro p a, neszdama .civilizaA1 
ciją į laukines szalis, perkėlė 
ten ir alkogolį. Geradėjinga 
Europieczių ranka, cziepijanti 
civilizaciją laukiniams žmo- 
nėms su pagelba kardo, ne pa
darė tiek pikto, kiek pasinius, 
nekaltiems sutvėrimams alko
golį, nū kurio jie’ pradėjo 
nykt ant kūno ir krist kaip 
musės. Sziądien nerasime 
szalies nei vietelės, kur ne bu
tų alkogolio. Jis apsupo visą 
pagaulę, jis iszvien atsiranda 
bjauriausiose paleistuvystės 
audyklose ir szventūse alto
riaus ihdūse.

Žingeidus vienok daigias tas 
alkogolis ir kaip y vairiai ant 
jo žiuri fe^ietas! Pramonė ir 
prekystė nori padidint jo isz- 
dirbimą; valstijos jieszko ja
ne szaltinio padauginimo yž- 
do; tūtarpu iszmintinga eko
nomija, hygijėna, medicina, o 
vpacz pschijatrija isz visų pa 
jiegų stvėrėsi kovot priesz ai- 
togolį, tą priežastį vargo, pra

sižengimų, sumiszimo proto ir

romoje isz bulvių.
Parinkimas mieszimo rūky

mui, temperatūra varymo taip 
gi turi įtekmę ant įvairumo 
ypatybių alkogolio ir jo nū- 
dingumo. Tai-gi labai daug 
sanlygų dūda daug visokio al
kogolio 1) medega, isz kurio 
varo alkogolį, 2) rūgimas, kur 
turi įtekmę temperatūra ir 
mieszimas, 3) pervarymas, kur 
svarbi temperatūra ir prietai
sų gerumas, 4) rektifikacija.

Prie minėtų priežasczių nū- 
dingumo pardūdamo alkogo
lio pridėkime dabar neiszpa- 
sakytai yvairius padirbimus, 
falsifikacijas, kurios da labjau 
padidina alkogolio nūdingu- 
mą. Pramoninįkai, norėdami 
isztrukt nū augsztos akczyžė\ 
gadina spiritą, pridėdami prie 
jo metileną, i<urio bjaurų sko
nį suszvelnina paskui visokio
mis esencijomis, arba varo isz 
įvairių, gaunamų nusipirkt, 
cukrinių.dalykų, kurie prilai* 
ko sieros ir druskos rugsztį ar 
ba da-gi žiurkžoles. Neuž-- 
mirszkime ir pritaisymo pra
manyto žiedo visokiems ko
njakams, romams ir likierams. 
Matome, kad norėdami isztirt 
nūdingumą spiritinių gėrynių, 
turime žvelkt ne tik ant vieno 
alkogolio, bet da ąntllaugelio 
visokių pramanytų ir n e pra
manytų priemaiszų.

Nesistebėkite dėlto gi, jeigu 
vartojimas alkogolio prie to
kių sanlygų, ar tai smarkus- 
užsiryjimas, ar tai priprati
mas, taip skaudžiai atsiliepia 
a\it organizmo.

/ IL
Paveikslą žmogaus užsilink- 

sminusio, užsigėrusio, iszgė- 
rūsio, girto, pagiriojanczio ir 
t. t. visi pažista ir apraszymo 
nereikalauja. Vieton to pa
kalbėsime, kū alkogolis ken
kia organizmui, užsirijus.

Alkogolis priguli prie tų 
nūdų, kurie perima visą or
ganizmą, visą jį susilpnina ir 
tokiu budu padaro isz jo dir
vą yvairioms ligoms. Pas 
žmones, mirusius nū užsiryji-
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mo smarkaus, t. y. nū iszgėry- mens. Plonėse aplink szirdį 
mo, ant syk daug alkogolio, visados buna permainos nū 
randame visada prisisunkusias chroniszko uždegimo. Pati 
kraujo; smegenis, smegenų szirdis pasididina, ypacz kai- 
plones, plauczius, pilvo slid- 
plone ir kepenis. Atsitaiko 
rast ir tiesiog iszsiliejusį krau
ją smegenise ir plaucziūse, o 
kcpenise, ypacz pas užsiryjan- 
czius tankiau, net puliūtą už
degimą.

Kur kas yvairiau atsiliepia 
ant organizmo alkogolis, užsi- 
ryjant iszlėto. Czia tai p-gi 
atsiliepia ant viso organizmo, 
pirmiausiai ant funkcijų, o

• paskui greitai užgriebia orga 
niazki kenkimai yvairias kūno

• dalis.
Ilgai vartojant spiritinius 

gėrymus, pirmiausiai susigadi
na žlebcziojirao keliai. Nesi
nori valgyt, nemala viduriai, 
apsireiazkia paprasta skilvio 
•loga, pereinanti pagalios į 
užeivietrijanczią slogą su viso
mis blogomis pasekmėmis. 
Tūjau užgriebia ir kepenis. 
IsapratUių pasirodo kartkar
eliais 
kui kepenys

diegliai, o pas- 
ucziai prisisun- 

Tas prisisunki- 
maa kraujo, iszpradžių pasiro
dantis tik laike gėrymo alko- 
golio, paskiau jau lieka toly
džio ir dūda szaltinį yvairioms 
kepenų ligoms, turinczioms 
net tiesiog vardą alkogolinių 
ligų. Pilvaplonė taip-gi la
bai tankiai suserga nū alkogo-

Sloga gerklės nū alkogolio, 
apsireiszkianti persimainymu 
balso, kiekvienam žinoma, 
prisisunkia kraujo sildplonė 
gomurio ir gerklės.

Labai tankiai alkogolikai 
gauna užsitęsusią slogą kvė-

Žinoma taip-gi, kad alkogo
lis pakursto prisisunkimą 
kraujo plaucziūse, kartais la
bai pavojingą o net ir uždegi
mą plauczių. Užpakalinės 
apatinės plaucžių dalys pas 
vartojanczius alkogolį toly
džio prisisunkę, o ypacz pas 
|urinęzius jau delirium tre* 

rėji kamaraitė ir pertvara. 
Toliau eina pergimimas rau
menų į taukus (apaugimas 
taukais), t Kraujo indai nelie
ka neužgauti. Arterijų sienos 
patenka^ tankiai pergimimui, 
darosi trapios ir negali įszlai- 
kyt smarkesnio priplaukimo 
kraujo. Dėlto gi taip tankiai 
iszsilieja kraujas į. girtūklių 
smegenis ir jų plones. Vienos 
darosi platesnės ir prilaiko 
tolydinį prisisunkimą kraujo 
įvairių sąnarių. Ant kojų pa
sirodo mėlyni rumbai, o ant 
veido gumbai ir ypatinga spal
va. *

Saldmėsės girtūklių pavir- 
szium turi balaganus lyg pie
no laszus. Kartais buna pa
didintos, kartais suminksztė- 
jusios, o atsitaiko ir sukietėji
mas lyg rago.

Kraujas persimaino. Tan
kiausiai raudajame taukų la- 
szus. Persimainymas kraujo 
dūda pradžią įvairiems iszsi- 
slinkimams, laszams ir t. t.

Oda alkogolikų sausa, o ant 
jos pavirsziaus ploniejie inde
liai iszsiskėtę. Po oda prisi
renka daug taukų, o ypacz ant

Mitimas odos sutrukdytas ir 
dėlto tankiai buna iszberta į- 
vairiais spūgais, dedervinėmis 
o užgijimas žaizdų ant tokios 
odos eina kur kas blogiau! ne 
kaip ant odos normaliszko 
žmogaus.

Ant inkstų turi alkogolis į 
tėkmę tiesioginę, nės per jūs 
iszeina lauk isz organizmo. 
Per tai daug syk alkogolis į- 
varo inkstams ligą. Mokinti 
tyrinėtojai tvirtina, buk alko- 
golis ėsą-s priežastimi nd į iki 
J visų atsitikimų ligų inkstūse.

Lyties organai pas alkogoli- 
kus, kaip vyrus taip ir mote
ris, patenka įvairioms permai
noms ir apsilpimui. Moters 
girtūklės tankiai persileidžia, 
arba tampa visai bevaisėms. 

klinikoje

Bet iki to laiko vis da spėja 
pagimdyt draugijai iszgamą 
kokį, idijotą arba galvažudį.

Isz visų sistemų organizmo 
daugiausiai kenkia alkogolis 
nervų sistemai. Uždegimas 
smegenų, iszsiliejimas į srųe- 
genis kraujo, suminksztėjimas 
smegenų, traukymai, nema
rius tai nūlat matomi tarp al
kogoli k ų.

Psychijatria aszkiai parodo 
mums pragaisztį nū alkogoliz
mo, kaip tankiai jis buvo prie
žastimi dvasios ligų. 1835 
Szarantone buvo 8$ isz proto 
iszėjusių alkogolikų, 1864 už 
tėmyta jau 24$, o
Joffroy nū 1893 iki 1894 bu
vo 33$ alkogolikų. Tokias 
pat skaitlines parodo ir Berly
nas tarp dvasios ligonių že- 
mesniūse gyventojų slūgsniūse.

Tarp psychiszkų ligų nū 
alkogolio pirmiausiai eina de- 
lirium tremens su^os įvairio
mis galucinacijomis, klejoji- 
mu, suardymu jautrumo ir ju
dėjimo. Paskui eina smarkus 
manijakaliszki užpūtimai. 
Kartais vieton pakurstymo ap- 
sireiszkia prispaudimas dva
sios, melancholija su mintimis 
nusižudymo arba persekioji
mo, bet ant visų szitų formų 
alkogolizmas prideda savo žy- 
mį isz zooskopiszkų galucina- 
cijų, szmėklų, drebėjimo ir tt.

Tūli alkogolikai, užpulti 
kelis kart klėjojimo, gauna 
paralytiszką silpnumą proto. 
Toks stovis darosi pamaži, to
lydžio, tai eidamas silpnyn, tai 
vėl smarkyn. Pas jaunus al- 
kogolikus dalykas tas eina 
urnai, greit silpsta protopa- 
jiegos, nyksta doros pamatai.

Kad alkogolizmas imtu tik
tai vienus girtūklius, tai da ne 
bųtų taip baisu, bet jis atsi
liepta ant nekaltų vaikų, su
teikdamasjięms silpnaprotys
tę, idijotizmą, hūmąrių ir ki
tokias ligas. Tas dalykas pa- 
tėmijamas mokintų žmonių nū 
gilios senovės iki szių dienų. 
Vaikai girtūklių tai tikra au
ka namams sumiszėjų ir kali* 

niams.
Peržiūrėdami iszraszas gy

dytojų 46 ūamų sumiszėlių, 
pamatysime, kaip Prančų zi jo- į 
je auga alkogolizmas. Szero 
departamente nū 186.1 iki 1865 
buvo sumiszėlių alkogolikų 
18$; nū 1881 iki 1885 skait
lius užaugo iki 28$. Depar
tamente Čot d‘Or tame pat 
laike buvo 5$ ir 29$. De- 
partamentūse Menos ir Lua- 
ros procentas užaugo nū 22$ 
28$; Mamos dep. nū 12$ iki 
29$; Sarto dep. nū 16$ iki 
33$; o departamente Mažosios 
Senos nū 38$ iki 39$. Skait
linės szitos taip daug mums 
parodo, kad nereikalauja nė 
kokio paaiszkinimo. Isz sta
tistikos tame dalyke matyt, 
1) kad skaitlius sumiszusių 
alkogolikų auga greta su pa
didinimu iszdirbimo ir varto
jimo spirito, 2) kad namai su 
didžiausiu skaitliu m sumiszė
lių alkogolikų randasi tūse 
departamentūse, kur daugiau
siai vartoja alkogolio.

Įtekmė alkogolizmo antinu- 
sižudymo taip gi tikra. Viso
je pasuolėje nū pradžios ązio 
amžiaus alkogolizmas ir nusi
žudymai auga greta.

Skaitinis mirsztanczių stai
ga nū alkogolizmo taip gi už-, 
augo. 1836 m. tokių atsitiki
mų buvo 226, o 188o m. -538. 
Visoki peržengimai, plėszimai, 
galvažudystės ir tt, sujungti 
su alkogolizmo. Depart^*-** 
mentūse, kur daiigiaj>v'frfrtoja 
alkogdlio, kui>letfSaaugįau yr 
įVai riu^pmen g i m ų. Germa- 
^ijoje statistika parodo, kad 
alkogolizmas yra priežastimi 

O

szimo ir 74$ pažeimų.
Peržengimai ir alkogoliz

mas eina taip lygiai greta, 
kaip alkogolizmo ir sumiezi- 
mas proto, ką geriausiai mato
me Finlandijoje. Iki 1865 
m. visame kraszte buvo labai 
daug varytojų spirito. Kadą- . 
gi 186p laisvas varyma's spiri
to tapo atmainytas, alkogoliz- 
mas prisiglaudė miestūsę, nes
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kur tik įmanydami. Bet tik 
bėda kad jie mažai, ką varg- 
szai gali mums kenkt (be tei
sybės).

Lenkas nė vienas nepriguli 
prie mus ^parapijos. O jie 
.nbri paversti lietuvius į len
kus, ir priverst prigulėti prie 
lenkų bažnyczių! Ir dabar 
suvjrszum 30 tikrų lietuviszkų* 
szeimynų priguli prie lenkisz- 
kų parapijų. Apie tai prane- 
szė kun. Kaulakis vyskupui: 
jog nė vieno lenko savo para
pijoje neturi; taip pat ir len-' 
kai neturi tiesos traukt lietu
vius prie savo parapijų. Koks 
nusprendimas (rezultatas) bus 
vyskupo toliaus pamatysime.

Kur czion tie lenkai nepyks, 
kad mums daug geriaus ve
das! Lapkriczio mėnesyje 
buvo daryta ;,^air‘aš“ ant 
naudos liet, bažnyczios, svetai
nėje „Liet. politikiszko Kliu- 
bo“. Gryno pelno atneszė su 
virsz $800 (dar visos roku ri
dos nedabaiktos). Lenkų 
viražui minėtas 'kun. K. dasi- 
girdęs ^irmiaus pasiskubino 
padaryti „Fair‘ą“, norėdama 
daugiau uždirbt. Kaip len- 
kiszki laikraszcziai garsino tu
rėjo gryno uždarbio 2 dol. ir 
25 centus!. .. J

Vietinių len. Jaikraszczių 
iszdavėjiai matydami jog liet. 
Fair‘as vedėsi geyai tai ir jie 
savo dvylekį prikiszo, kaip 
•agįdami savo „rodakus“ pri
sidėti prie liet. ,,Fair‘o“. Po- 
;am pasigyrė savo laikrasz- 
cziūsia jog lenkai ir lenkės pri
sidėjo prie lietuviszko „Fairo“ 
su dovanomis ir pinįgiszkai. 
Tas neteisybė. Kad ir atėjo 
koks lenkas dėl žingeidumo, 
tai tiek isz jų naudos buvo.

jau kaime sunku buvo gaut 
spirito. Tada gana^Leistai 
persimainė skaitlius peržengi
mų: 1880 m.- skaitlius -prasi
kaltėlių už peržengimus ant 
100,000 miestų gyventojų bu
vo 644, o ant tokio pat skait- 
liaus kaimo gyventojų'- vos 
tik 26. > •

(Toliaus bus).

Isz IMtto dirvų AmerlRojs
— Lenkų nedorybės, kas 

link lietuvių. Philadelphia, 
Pa. 2 d. Grūdžio. Pabaigoje 
pereito mėnesio iszėjo užsaky
mai liet, bažnyczioje dvieji 
sųžiedotų> lietuvių - Czernuc- 
kio su Ozikovskiute. Abudu 
Vilniaus rėd. - mažai moka 
lietuviszkai. Jų szliubas ža
dėjo but 28 d. Lapkriczio 

. ,,thanks giving day“ ką dagir-.
dęs Ipnkų k u n. Kopytkevicz 
nū Germen str. szv. Stanislo
vo bažnyczios, apskundė arci- 
vyskupui kun. Kaulakį: - buk 
jisai dūdas lenkams szliubus, 
ir da ką? būk sakas lenkisz- 
kai ir angliszkai pamokslus 
savo bažnyczioje! kas neteisy
bė ir niekas negirdėjo. Tai 
žinoma tūjaus arci-vyskupas 
uždraudė, kun. J. Kaulakiui 
dūt szliubą jaunavedžiam, ir 
dar iszmėtiiiėjo^kodėl jisai sa- 
kas|^įmoksius lenkiszkus ir 
angliszkus liet, bažnyczio!! ir 
pritraukęs svetimtauczius prie 
savę, ir t. t?! Kada atvaževo 
ant szliubo Czr. su Czikov., 
paženklintoje dienoje czion nu
sistebėjo, iszgirdę, kad yra 
kliūtis nū. vyskupo, jog liet/ 
bažnyczioje ne galįs gauti 
szliubo! dėlJco? ir ką?! Jau
nikis tūjaus dasi protėjo dėl ko 
ežia toji kliūti. Nenorėdamas 
ilgai laukt, ir paantrįt kasztų, 
nuvažiavo pas minėtą lenkų 
kun., ir ne po ilgų derybų su
sitaikę ir užmokėją S10 gavo 
szliubą ir „ofrith“!

Matote koke teisybė lenkų! 
kaip jie norėtų mums jodįti 
ant sprando, kad tik galėtų. 
Spendžia slastus ant liet, kaip

— Brooklyn, 11 G-rudžio.
Brooklyno kūpa, laikys di

delį susirinkimą ir bus kalbos 
apie ,,Susivienyjimą L. A.“ ir 
jo i vertumą, kurie nemoka 
skaityti, arba moka ir ne aptu
ri laikraszczių, per tai klaidin
gai sugranta apie tan • dalyką,

mus prezidentas iszbliovė nė 
nesapnūtą rnislį, iszvadįdamas 
kunįgą visokiais žodžiais (lęu- 
rių raszte negalima talpįti).

Pasidarė didelis sumiszimas 
tarp žmonių ir tūjaus spruko 
visi nū salės taip kad tikt keli 
liko.

Tai kas-gi tan trukszmą pa
darė ant mitingo, ar ne prezi
dentas, kuris vietoje kitus su- 
dayadyt tai patsai kėlė liaru- 
mušant mitingo ir per tai li
fto neiszrinkta nauja vyriau
sybė, nė knįgos neperžiurėtos, 
kaip tai ant metinio mitingo 
pripūla atlikti, nė kalektoriai, 
žodžiu sakant nieko gero ne
padarė, tik daug sarmatos už
sitraukė ant savo galvos.

Man rodos kad but nepro- 
szalį sutart mitingą ant^kitos 
dienos szio m., iszrinkt naują 
komitetą ir knįgas peržiūrėti 
visus reikalus ' audavadyt prie 
savo tinkančia darbu, O bė
gant laikui ir w$Ja viskas eis 
gerai kaip iki sziol vedėsi ir 
neatbūtinai reike pasirupyt 
apie lietuviszką vargamistrą, 
o tan airį atstatyti nū tos tar
nystes. * M. D.

I “ ■ "

— Thorp, Wis. Nevienas 
ietuvys su t prakilniais jaus

mais, laukė ,,Susiv.“ seimo, 
tikėdamasis iszgirsti svarbių 
bei naudingų nutarimų, link 
labo lietuvystės. Bet ir sei
mas perėjo, o svarbaus nieko, 
- kaip nebuvo taip ir dabar 
nėra. Labjausiai liūdna jog 
seimas nepaskyrė konkurso, 
juk rodos mažas daiktas atidė
ti 100 dol. kas metas ant taip 
vadinamo konkurso, jeigu lie
tuviai neturės atsakanezių 
moksliszkų knįgų, tai nė sei
mai nė niekas kitas nepakels 
lietuvių. Asz nekaltinų^sei- 
mo delegatų už tai f žinoma 
anie norėjo gerą padaryti ir 
dėl visūmenės. Tik baisu, 
pamislyt, kaip jie nejuto, kad 
pinįgus mėto ant ko kitko o 
ne ant konkurso. Žinoma 
daugeliui isz musų tiek tik 
rupi apszvieta, jog kad galėtų

tai < bus iszreikszta, toliaus 
trumpais žodžiais ir bus kal
bėta apie praeitį ir szį laiki 
būvio tėvynės, ir apie naudin
gumą skaitymo laikraszczių ir 
knįgų. O tai broliai - praszo- 
me. visus ateiti, - matote kad 
mes pasilikome toli paskui, 
negu kitų miestų lietuviai, o 
jeigu katrie norėsite prisira- 
szyti prie „Susiv.“ tai galėsite.

Susirinkimas bus 28 Grū- 
džio 1895 m. pas p. S. Ko
valski 657į - 3 avė S. Brook
lyn prasidės 8 adyna vakare.

Su gūdone Komitetas.

— Waterbury (7onn.-Grū- 
džio6d. 95 m. Garbus iszdūto- 
jau laikraszczio ,,Vienybės 
Liet.“ teikitės patalpyti sziūs 
kelis žodelius isz Waterbury.

Pas mus, užstojus rudens 
laikui, pakilo neszvąnkus oras 
tarp lietuviszkų dirvų. Žo
džiu sakant tarp mus, parapi- 
jonų pakilo nesutikimai ir la
bai netikusios sznekos, kurias 
sarmatijūsi czion tąlpįti.

Pas mus 1 d. Grūdžio atsi- 
pro vi jo parapijos susirinki
mas, susirinko nemažas pul
kelis lietuvių. O dėl ko mus 
lietuviai ant to mitingo taip 
skaitlingai susirinko, o gali 
sakyti kad pirmą kart taip 
dikeziai buvo? O labjausei 
su tū mieriu kožnas bėgo, kad 
iszgirsti apie visus parapijos 
reikalus ir dėl iszrinkimo nau- 
jo komiteto, kaip tai visados 
yra ant metinio mitingo. O 
kaip atliko tan mitingą tai tū
jaus pamatysime.

Parapijos prezidentas ati
darė mitingą o sekretorius 
protokolą perskaitė ir t. t.

Toliaus nekurie davė balsus 
tad išbrinkti naują komitetą, 

o tas taip perėjo: prezidentas 
atsistojo ir praszė balso, ką 
gavęs pradėjo kalbėti ir visus 
parapijomis judyti, kad net 
nusibodo klausyti žmonėms.

O ta ezneka. vis ėjo ant ku- 
nįgo, kad kun. J. Žebris va- 
žiūja į New Britain, ant ank
stybų miežių! o ant galu galo
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Ui greieziau slogytų apszvietą 
neg ją pakelti. Delegatai ne
norėjo iszdėti pinįgus, idant 
per tai surinktididesnį skait
lių sąnarių, bet ką maezys di
delis skaitlius sąnarių, jeigu 
jie priguli tik dėl mados ir sa
vo naudos, o ne dėl naudos 
tėvynės. Geriau turėti mažes
nį skaitlių sąnarių bet norin- 
ežių dirbti dėl Lietuvystės. 
Ant tamsunų nereike boti. 
Man din<x, kad ir seimas nenu- 
tarė konkurso, tai tan gali pa
daryti „Susiv.“ vyriausybė ir 
be seimo nutarimo. Asz tan 
įneszimą dūdų, ir troksztu 
idant atsirastų daugiau brolių 
paremenezių mano įneszimą 
dėlto butu naudinga, idant 
norintiejie konkurso ant mok- 
sliszkų knįgų paremtų mano 
įneszimą, atsiszaukdami per 
„Vienybę“. Juk gero daryti 
nereike bijotis! Kas daugiau 
su maniai \

Kas link „Susiv.“ organo 
tai asz nė peikiu nė giriu, ba 
seimo protokole nėra pasaky
ta, koks bus organas: ar tik 
pranesz žinias dėl „Susiv.“ są
narių reikale „Susiv.“ ar isz 
dalies bus ir moksliszkas.

Bet vėl labai svarbus klau
symas, padūtas per kun. Kau- 
lakį, link prieglaudos Emi
grantų, rodos liks tik neisz- 
risztu klausymu. Poteisybei 
negalima visko vėl krauti ant 
„Susiv.“ nugaros! Kadągi 
dattg „Susiv.“ sąnarių yra taip 
silpnos valios, kad ir mažą po- 
smertinę nenor iszmokėt, tai 
apie ką svarbesnį nėra jau ką 
nė mislyti. Bet kur musų ki
tos draugystės, kurios kaip 
pelės olose tuno, nieko gero 
nedarydamos? O nekurios 
jau ir gerokai pinįgėlių turi 
ižde; galėtų rodos isz
lėtą dolerių, dėl pi/eglaudosr 
ateivių lietuvių, - ale kur tav! 
apie tokius niekui draugystės 
užsiiminės. - Kaip prieglauda 
ateivių lietuvių. Apszvietą 
lietuvių, joms tik tiek ten ru
pi, idant kiek vienas sąnarys 
pirsztinaites bąltas turėtų ir

branges szarpas, už kūrės dū
da uždarbį tik svetimtau- 
ežiams tai viskas. O vėl są
nariams tokių dr. ir daugiau 
nieks nerupi, kad lik tankiau 
sirgti ir paimti 5 dol. ir tai da 
taip tvirtai saugoje, savo liga, 
gatavas praneszti' dr. kad jis 
ryto sirgs. To kės draugystes 
ir sąnarius galima vadyti „Pil
vinėms draugystės“, už tai yra 
kalcziausi 'vadovai draugys 
ežių; o sąnariai ką renka to
kius -vyrszinįkus ‘taipogi ne- 
trokszta gero dėl lietuvių. 
Man paežiam kartą tas atsiti
ko.
klausymas apie Lietuvystę. 
O vyrszinįkas draugystės atė
mė balsą kalbancziam. Toki 
vyrszinįkai, kurių yra nema
žai yra tikri maskolių žanda
rai. Afikolainis.

— Philadelphia, Pa.
IX - 95. Praeitame mėnesy
je t. y. ml treczios Lapkriczio 
lyg 30 atsilaikė mieste Phila- 
delphiljos feras ant naudos 
liet, bažnyczios, namūse lietu- 
visz. Kliubo. Fairas dėl dau
gybės atsilankanczių sveczių 
liko net nutęstas beveik ant 
czielos sąvaitės toliaus. Gry
no uždarbio (norint rokunkos 
dar nėra pilnai sutrauktos) 
liks apie tūkstantį $1000. 
Reikia patėmyti, jog tie pinį- 
gai įplaukė į yžda parapijos, 
ne isz geradėjystės svetimtau- 
ežių (katrie abelnai kalbant 
beveik visai ant fairo nelan- 
kės) ale tiktai isz sunkei už
dirbtų centų vienų bei grynų 
lietuvių. Czionai, teisybė isz- 
siaiszkina brangus žodžiai gar
saus lietuviszko rasztinįko 
„kur meilė, vienybė bei ramy
bė, tenai ir drutybė“. Argi 
but tiek pinįgų atneszę ant 
Dievo namų jeigu tos mėilės 
Dievo ir artymo savyje /lietu
viai nejaustų? Argi but tokę 
drūtą paramtį dėl lietuviszkos 
bažnyczios padarę jeigu ta 
vienybė tarp lietuvių neviesz- 
patautų. Lyginai kaip skrus- 
dėlė mažas ir menkas sutvėri

mas viena pati nieko nenu
veiktu o susirinkus jų keli 
mkstaneziai stebuklingus 
daiktus daro taip ir su žmo
gum yra pavienei gyvendami 
iktų visai nėžinomi dėl žmo

nijos, ale kada kokia tauta 
sujungtomis spėkomis darbū- 
jas dėl savo labo, tada tiktai 
svietas pripažinsta jų darbus 
bei spėkas, o tai kokius vai
sius iszdūda meilė krikszczio- 
niszka ir vienybė broliszka.

Bravo! Lietuviai Philadelp- 
bijos, vardu parapijos siun 
ežiu jums broliai ir sesers szim- 
teriopą „Aczių“ per laikrasz- 
tį „Vienybės“. Pasitikėda
mas jog ta vienybė ant toly- 
mesnio laiko tobuliau susidru- 
tįs, idant galėtume būti geru 
paveikslu netiktai dėl savųjų 
ale ir dėl kitų lietuvių tulūsia 
miestūsia ir miesteliūsia kur 
dar lyg sziol daugybė tos 
brangios dovanos,
tautiszkos, nesupranta, 
mytinas dalykas, jog 
atsilankyti ant lietuviszko fe 
ros taipogi kelios ypatus kat
ros savę skaito prie veislės 
verszių t. y. katrie savę atski
ro prie menkų sutvėrimų ne- 
įszmintingų beje bezdžionkų 
arba kitokių vabalų ant žemės 
rėpliojenezių. Atsilankymai 
jų į fairą lietuviam nieko nei 
nekenkė nei gero padarė, ve- 
lytiną but jiems geriau niekur 
tarp lietuvių nelankytis, te
gul sav geriau ūstinėja ant 
gatvių, nės jų tokia notura 
yra kaip patys prisipažįnsta. 
Tiktai tas įstabus daiktas jog 
jūs gali jau greit atskirti nū 
kitų žmonių (ir kaipgi neat
skirti beždžionės nū žmogaus) 
nės labai iszblyszkia, o kiti 
dar isz jų ir barzdas i linas it 
ožio neszioja (gali būti yra 
toks gatunkas veislėje bež
džionių su dinomis barzdomis).

Ale matyti vargeliams kli
matas Philadelphijos nelaba^ 
tarnauja, nės tas iszblyszkimas 
o ypacz barzdelės taip jūkin- 
gai nusususios it karklo sza- 
kos pavasaryja kirmėlėmis la-
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pų nugraužtos riokso, taip jų 
£ėli plaukai ant snukio galo, 
kas žin ar nebūt geresnis oras 
dėl jų ant salų kur orangutan- _ 
gai laikosi.

Ant galo dar paminėsiu ke
lis žodžius apie lenkus ir jųjų 
szuniszką brolavimą su lietu
viais. Pradžioje fairo minėti 
szunbajoriai garsina, po lėn- 
kiszkus laikraszczįus negirdė
tus daiktus: jog jie tiek ir tiek 
prezentų suneszę ant musų fai- 
ros, jog jie daug gero daranti 
ir darysianti dėl lietuvių o tai 
yra grynas melas, lenkų tai 
jau toks būdas jie it kuisei 
(moskytai) pakol prie kūno 
dasigauna žmogaus tai gieda 
broleli, broleli, o paskui isz* 
siurbęs kraujo laszą ir nulėkė, 
ogi ir lenkai nekitaip pakol 
mislina nū pradžios prie lietu
vių prisitaisyti tai brolinas ale 
nieko nepeszę dabar pradėjo 
siusti ypacz lenkų vadovai, 
kunįgai matydami jog lietuj 
viams gerai sekasi gatavi mus 
lasze vandens paskandįti. Jau 
gana broliai lietuviai mums ’ 
draugauti su tais sžiksznospar- 
niais lenkais,, gana jog musų ■ 
prosenei jiems tarnavo, jų 
skūrą lupo, mes dabar gyve
name 19 ž^mžiuje, mes lenkų 
nereikalaujame, jeigu jie nori 
tai mums gali tarnauti. Te
gul gyvūja Lietuva ir jos su- 
nai su dukterimi! Szalin Len-

„Susiv“. reikaluose.
Dr. D. L. K. Gedimino Wa

namie ra. prisiraszė 27 d. 
Spalio o ne buvo garsįti Organe
1. Tu malas Jonas,
2. Girnius Antanas.

Dr. szv. Jūzapo Homestead 
Pa., nū pirmiau nebuvo garsį- 
ta, 6 draugai užmokėjo dvi 
pos. po 30 c.

Pasarga. Dr. szv. Antano 
Edwardsville nusiųskite -pri- 
sirasziųsių sąnarių metus pas 
„Susiv.“ prezidentą.

Kviecziame visus^ Brolius, 
kad užsimokėtų iki naujų me-
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.Ttų užsilikusias į „Susiv.“ mo

kestis. Kurie neužsimokės 
iki Naujų metų, bus iszbrauk- 
ti isz „Susiv.“ knįgų.

Nū Naujų metų iki seimui 
buvo 4 posmertinės.

A. a. Bernadas Gražulis, 
sąnarys dr. szv. Jurgio Cleve- 
lande, pilnas sąnarys „Susiv.“ 
pasimirė d. 22 Lap. 1895 m. 
Dėl pavargusios giminės pra- 
szome draugų „Susiv.“ sudėti 
po 15 c.

Cent. Komitetas.

metūse mus garbus „Susiv.“ 
užaugs į milžiniszką šylą. Ti
kiu ir isz szirdies velyju ma- 
žiauses jūsų tarnas - „Susivie- 
nyjimo sekretorius

Jurgis Kazakevycze.
P. S. bukit#' kantrus pagū- 

| doti Broliai ir draugai „Susiv.“ 
kas link turto,/ir stovio musų 
garbaus „Susiv.“. Jau buvo 
praneszta seimo protokole, bet 
da neviskas, kada iszeis musų 
„Organas“ apie 15 Sausio 96, 
tada viską pilnai ir prideran- 
czei dasižinosite; nės dabar to
kiam ūmam laike negalima 
suspėti.

sivienyjimo“ kasierių, nės asz 
iki Naujų,metų noriu sudava- 
dyti „Susiv.“ reikalus, o atei- 
nanczius 1806 m. traukti visus 
pilnus sąnarius į Naujas knį- 
gas. Su gūdone,

Jurgis Kazakevyczius 
„Susiv“ sekretorius.

Taijios gi ant seimo buvo 
parodyta jog yra miręs „Sus,“ 
sąnarys Waterbury, Conn., 
kuriems jau posmertinė buvo 
iszmokėta. priesz seimą ant 
rankų kun. J. Žebrio. Taigi 
dabar garbingi broliai ir drau
gai „Susiv. L. A.“ mums pri- 
pūla mokėti pagal skaitlių 
sąnarių už dvi posmertines po 
30,‘’kuriais tai turime užmokė
ti pagal proyas „Susiv.“, norė
dami būti pilnais sąnariais iki 
15 d. Kovo (Morch) 96 m. 
Kiek bus surinkta ppsmerti- 
nių viską apgarsįsiu „Organe“ 
tik meldžiu brolių idant siun- 
czent pinigus, aiszkei padėtu - i 
mete kas buvo siųsta - metinė 
ar posmertinė? Pinįgus ir 
vardus siųskite kartu pas ka
sierių, o asz, apturėjąs nū ka- 
sieriaus žinią, dūšių atsakymą 
kiekvienai kūpai arba drau
gystei, - kiek priimta pinįgų 
ir už kiek draugų. Taip pu- 
tarė X seimas. Ant galo tu
riu primyti jog man peržiūrint 
iy perkratant „Susiv.“ sekre
toriaus kpįgas teko užtėmytij 
jog^daug da yra musų^ brolių 
užvilktų į „Susiv.“ posmerti- 
nių už seniau mirusius drau
gus. Szie pastariejie, kurie 
neužsimokės iki ^pirmam Va
sario 96 m., bus iszbraukti isz 
„Susiy.“ knįgų.

Pasilieku su gūdone, linkė* 
damas gero visiems „Susiv.“ 
draugams ir visiems broliams 
lietuviams, dirbantiems dėl 
labo Lietuvystės, tikėdamsl 
stiprei, jogu atpnaneziūse 96 siskubįkite prisiųsti pas „Su-

— Kūpos Amsterdam N. J. 
Nū seniau nebuvo garsinta jo- 
gei užmokėjo nekuria Bajeju- 
nas metinę 50 c. ir 17 sąnarių 
dvi pirmutinės po 30 c.

_ Gromatnyczia.
I Kūpa: Amsterdam N. J. 
padūkite „Bajejuno“ metus, 
ir dieną mėnesio, kada jis pri
siraszė prie „Susiv.“ kūpos, 
NewVork.

i Atsiųskite, paskutinių 8 są
narių pilnus vardus aiszkiai 
paraškytus, kad but galima be 
klaidų įtraukti į* „Susiv/, knį- 
gas; adresą jūsų kūpos prezi 
dento, tamistos patys permai
nykite, nės tas „Susiv.“ vy
riausybės nepriklauso.

Abelnai visom draugystėm, 
fcūpomj „Susiv.“ meldžiami 
vyrueziai raszykite aiszkiai 
pilnus vardus; bet ne taip 
kaip iki szioliai raszydavote, 
tik po vieną litarą: su tokiais 
rasztais niekad negalima at
rasti lodo ir „Susiv.“ vyriau - 
bei negalima padaryti tvarką 
„Susiv.“ knįgose.

Ant galo meldžiu jūsų pa- 
gūdotos „Susiv.“ draugystės ir 
kūpos, kurios iki sziol už
mokėjusios metinę arba po- 
smertihę, o nebuvote pakvita- 
votSJ,organe“ meldžiu kūlio
vei kiaušiai atsiszaukti. Tal
pos gi\ jus broliai ant kurių 
rankų jyra sudėti pinįgai pa-

Nnitt IMs w».
. Isz lenkiszko vertė J. JI.

(Tąsa.)
Kasžin ar nerastu va da dau

giau, truputį giliau žemę pra
kasus džiaugdamasi kalbėjo 
Prancziszkus. „Kaip man 
nurodo tai czion tiktai atnesz- 
ti isz kur kitur, ba czion nėra 
rodos isz kur jam atsirasti,!rėdamas aukso
pratarė Jonas. Bet ar taip ar 
kitaip, ale jau neilgai reikės 
mudviem klaidžioti, greitai at- 
rasiva szaltinį isz kur jisai at
sirado. Prisirinkęs abi sau
jas, pylė į kiszenius. Akys 
virte virė, veidas paraudona
vo, nei žodžio negalėjo isztarti 
isz to džiaugsmo, tiktai rodos 
prilipęs prie žemės, knaibinėjo

nėjo nū jų smiltis. Jonas vii 
damasi toliau rasti tikrai daug 
skubino jį idant trauktis aug- 
sztyn į kalną. Neprilipo da 
ir iki viražui kalno kaip patė 
mijo placziai persklilusią Ūlą, 
isz kurios da ir dabar sruvėjo 
daiktai latakai vandens. Pra
kasė czion su špatu suncsztas 
vandenio žemes ir patėmijo, 
daugelį krūpuezių aukso. Jo
nas barksztelėjo su kuju į Ūlą, 
norėdamas pamatyti ar kieta 
ir tū nū vieno ypo nukrito di
delis szmotas akmens, kurį su
trupinus, rado daugokai auk
so. Pririszo mulus prie ne 
toli stovin ežių, medžių, o pa
ys pradėjo daugiau jieszkoti 
aukso. Darbas j ūd vi ėjų taip 
juvo užsimokamas, kad per 
dvi dieni, pripildė pilnus 
<repszius skurinius ir visi ki- 
szeniai buvo prigrūsti.

Prancziszkus taip buvo už
imtas tūm, kad nė negirdėjo 
kalbos Jono, kuris be per-

traukos ir laike darbo vis pa
sakojo jam apie viską kas tik
tai jam ant mislių užeidavo.

„Kur dabar mudu stoviva, 
da niekas iki sziam laikui 
czion nebuvo ir viskas ežia 
yra mudviejų, o dabar dau
giau nieko nepasilieka, kaip 
tiktai užkrauti krepsžius ant 
mulų ir skubintis į miestą ten 
pasidėją patikimo vinto, galė- 
siva antru kartu sugrįžti. 
Jau paskui daug greieziau su- 
vaikszcziosiva, todrin kad jau 
bus žinomas kelefc. Jau ne
reikės klaidžioti, po laukus, 
bet tiesiok trauksi va sziezion“.

Nelabai patiko ta kalba 
Prancziszkui, kad jau tiek tu

tu rėš dabar 
pusę atidūti Jonui, jau už to
kę daugybę jis galėtų kad ir 
didžiausę ūkę nusipirkti Eu
ropoje, o dabar tu r da su jūm

j imas padegė visas pajautas 
Prancziszkus, pažiurėjo sznai- 
riai į Joną, ir kaip tiktai už
krovė ant mulų krepsžius, 
smarkiai kaktą suraukęs pri- 
sakancziu balsu atsiliepė į Jo
ną: 
mano darbinįku 
kalauji pusę\ 
no ?“ 
giedi, 
nęs?“ 
„Jau i 
sutartį, 
dus, o ką gi Imtum pradėjas 
be manęs, ar botum susiradęs 
patsai, nieko nežinodamas nė 
nenumanydamas, greieziau 
myrį butum radęs szitose vie
tose“.

Toks drąsus atsakymas Jo
no, sulaikė ant valandėlės pik
tumą- Prancziszkus, bet ant 
veido vis liko debesėlis piktu
mo, ir akys nenorėjo žiūrėti 
ant jo, tiktai, kaipo kokia ne
matoma galybė traukė jas 
prie krepszių jau pritaisytų 
ant kupros mulų. Pradėjo

„kaip tu, Imdamas tiktai 
L...’_.i, nori ir rei- 

kas yra ma- 
„Tai jau taip tamista 

jau dabar nereikia ma- 
graudžiai atsakė Jonas, 

tamista užmirszai apie

nū kalno, bet ir dabar nė žo
džiu neapsimainė viens su ki
tu. Godulvstė tainiauani.
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ponavojo jum, kad užsikirto rys, szoko ant jo; užnarino 
sav kaip nors atsikratyti nū jam szniurą ant kaklo ir pri- 
Jono ir nedūti jam aukso, ku- sismaugęs,. suriszo kojas ir 
rį jau taip begėdiszkai norėjo rankas. Pabūgęs vienok, kad 
prisisavinti. Kada nusiyrė visai neužsismaugtu, atleido 
nū kalno, Jonas užsiminė, kad truputį virvę ant jo kaklo> ir 
reikę dūti truputį atsikvėpti paliko ant sudraskymo lauki- 
mulams, pakol iki miszkui ant nių žvėrių. Paėmęs nū Jono 
nakvynės pasieks; ten jau ga- szaudyklę, peilį ir viską .ką 
Įima bus ir užkąsti ką nors tiktai jis su savim turėjo, isz- 
pasirupįti isz to ką jūdu turė: pancziojo mulus ir traukė sav 
jo su savim. Prancziszkus tolyn atsisakęs jau ir nū Vai
nore nenorėdamas turėjo su- gio.
tikti ant to, ba jau ir mulai Atsikvotėjas po kiek laiko 
buvo gerai pailsę, o jis pats Jonas, pastatė paskutines «savo 
nore ir per isztisą tą dieną nie- pajiegas idant atsivalnyti isz 
ko buvno neturėjo, nė ne- tų szniurų, bet nieko nesiszau- 
užsiminė apie valgį, bet tiktai kė sav į pagelbą, žinodamas 
mislijo kaip greicziau galima jogei nėra jokio sutvėrimo, 
prisiekti miszką ir ten pernak- kuris galėtu susimylėti ant jo. 
jus, toliaus skubintis, ir kaip Pamėgino pasipurtyti, bet nie- 
nore atsikratyti nū taip jau ko negalėjo padaryti. Prisi- . . • . • r I • • . • I / KOI v,dabar neužkenczemo jam Jo- yrė artyn ugnies ir paėmęs į °ejjmo įį. g era{ 
no. Jau saulutė visai ant lai- dantis szakutę prisirausė, prie \ m° * ^ra

, . . ./ . r lcnora.< Ataiszankti i
dos buvo, kada artinosi prie savęs žariją ir norėjo prade- 
miszko. Jonas, kaipo žinunas ginti kur nors szniurą, bet vis- 
kelio, ėjo pirma, o Pranczisz- kas buvo veltui; raicziojosi isz 
kus paskui jį augindamas sa- vienos ęt 
vo budeliszką mislį ant Jono, rankom

į miszką apsirinko sav nieko padaryti, 
dailę lankutę su szvelne žolele nustojas paskutinių savo pa 
ir pasitaisė czion sav nakvynę. 
Supancziojo mulus į daiktą ir 
paleido jūs ganytis, o patys 
trusavo apie vakarienę. Jo
nas prisirankiojas sausų sza- 
kucziųsakurė ugnį ir pasilen
kęs trusavo apie valgio šutai- 
symą, o Prancziszkus, sėdėda
mas netoli jo nenuleido isz 
akių mulų ir po kiek kartų 
paszokdamas grąžino atga
lios, jeigu matė toliau kiek 
nusiyrusius. Jonas nemisly- 
damaa apie jo draugo piktas 
mislis, visai nė nežiūrėjo ką 
Prancziszkus daro. Pran
cziszkus, stumemas piktoms 
mislims, sznairavo ant Jono ir 
laukė tiktai atsakanczios va
landos, kad szokti ant jo urnai kas uždantų. 
ir suriszti, o kad visai jį už- 
muszti tas jau per daug baisu 
Prancziszkui rodėsi.

Nusitaikęs gerai, kada Jo
nas pasilenkęs į kitą pusę 
•snypsztavo apie ugnį Pran 
cziszkus, kaipo laukinys žvė-

^įętos į kitą, bet nė 
nė kojoms negalėjo 

Nuilsęs ir

jiegų užmigo neatbodamas ant 
nieko.

Prancziszkus prie nakties 
tamsos skubinosi, nusižiurė 
damas ant žvaigždžių. 1 
nė visai neiszmėtinėjo jo pasi 
elgimo. Nesibaugino nė lau
kinio žvėries, kuris galėjo 
atimti nū jo viską ir gyvastį, 
nemislyjo nė apie paklydimą, 
bet stipriai tikėjosi ant savo 
įsitėmyjimų, kad tikrai tū pat 
keliu skubinasi, kuriūm atėjo.

(Toliaus bus).

tų tą dieną apart stritkarių ir 
trainai vaiksczioja per visą 
dieną. Tai gi užpraszome vi
sus lietuvius ir lietuvaites 
kaip vietinius, taip ir isz ap
linkinių miestelių pribūti szia- 
me smagiame pasilinksminime, 
grajįs puiki muzykė pirmos 
kliasos. Taigi pasitikim idant 
lietuviszka giminė neatsižadės 
tą dieną pribūti ir praleisti 
linksmai Naujus metus kaipo 
jaunikei su panelėms taip ir 
pacziūti su savo moterėlėm.

Prasidės 2 valandą popiet ir 
trauksis iki vėlam vakarui. 
Sugūdone užpraszo

Komitetas. .

Apgarsinimai.
Reikalaujasi dudorius (var 

gamistra) gero, blaivaus pasi- 
( mokįti 

chorą.< Atsiszaukti ant szio 
antraszo:

Kun. A. Burba 
Box 1053

Plymouth Luz.. Co. Pa.

East Windcor Conn.
Vagilius paeina isz Suvalkų 

rėdybos, Senapilės pavieto, 
gmino Gižų, kaimo nežinia 
kokio. Didumas ūgio vidu
tinio, veidas apskritus raudo
nas, ir da rauplėtas, jūdbru- 
vas.

Isz Lietuvos apie 10 metų 
kaip atvaževęs į szitą, krasztą. 
Pirmiause buvo Shenandoah 
kaip atvaževo; paskui kitūse 
miesteliūse, kaipo Minersville 
ir t. t., vadina savę Jons Na
vickas. Trys metai atgal bu
vo atvaževęs ant farmų ir vėl 
iszvaževo pas savo seserį' į< She
nandoah. Nors asz nežinau 
kokią jis turi ten seserį. Jau 
dabar antru syk kaip atvaže
vo pas mus, tai jau ir pamo
kino nevieną - iszdumdamas.

Petras Sabonis.

— Kast Windcor., Conn. 
Grūdžio 4 d. 1895 m. Malo
nus „Vienybės“ iszdūtojau! 
Nūszirdžiai meldžiu pataipįti 

I jūsų laikrasztyja dėlei žinios 
Sąži-P'e^uvlH» idant saugotusi nū 

vagies, kuris, būdamas E. 
Vinsor Conn, ant burdo 6 
mėnesius, o dabar užstojus 7 
mėn. Grūdžio 2 dieną, apsi
vogęs iszdumė į Pensilvėnija 

’ Į ir už du mėnesiu už burdą isz 
ųeszė. Todėl meldžiu jeigu 
kas žinotų kur toksai randasi 
praszau dūti man žinią po szi- 

I tokiu adresu: Peter Sabonis

*
Skaitykite Visi! .

Gera vieta dėl prekybos ir leng
vai prieinama, randasi toje dalyje 
iniestelio kur daugiausiai gyvena 
Lietuviai, lenkai ir Slavėnai.

Keturios prekybos gali būti tfise 
namftse, kaipo tai: krautuvė valgo-

karoziama. Salė didelė ant virezaus 
dėl balių ir mitingų. Du dideli 
tvartai užpakalyje Lotų, dėl užlai
kymo gyvulių.

Tą viską galima pirkti už 18000, 
13000 mokant isz pradžių, o likusius 
ant lengvų iszlygų, randa atnesza 
♦90 ant mėnesio.

Nenorintis pirkti namą, gali tikt 
randavoti jį taipgi už prieinamą 
prekę. j %

Norintiejie tame aiszkiau dasiži- 
noti, kreipkitėsi po sziftm antras?, u:

J. Firestin.
12 — 111, M.

i Patarles.
Virvė perdaug įtemta trūks

ta.
Visų balti dantys, o nežinai

•SHW

Baisi Gadyne
Lietuviai ir Lietuvaites,'

Balius!
Plymouth© lietuviszka pa

rapija isztaiso ant salės Pe
oples Theatre balių 1 dieną 
Sausio tai yra ant Naujų me-

< »• -»* «• •»..M. ,.1111 I .4

Keturiose permainose.
Paraszyta isz atsitikimų 1862 ir 1863 metų. 

Paraštė A. G.
Tiesą perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.

Gvalda, Mielas tėveli ir motinėle, įklausykite apie už-
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sikėsėjimus mano, kuriūs iszmrinymui jūsų ir Elytės priesz 
statysiu. Gerai numanau, kad sudorojimas musų, dabar ne- 
gal būti atliktas, nės priverstas esu tūjaus iszvažiūti į užrube- 
žį,, kur sdradęs pritaikų mokslui mano-užsiėmimą,. pavasarį 
atvyksiu į Krokavą, kur Elytė su motinėle teikėsi atvažiūti 
dėl atlikimo sudorojimo. Tėveliai ir Elyte ar pritarėte nū- 
monei mano? ' ’ '

Rivxsza. Žinoma, kad tą neramų laiką reikia praleisti, o 
kas link atvažiavimo moterių į Krokavą, tai nusprendimą ta
me veikale, palieku motinai.

Brigada. Atvykti į Krokavą pritariu, o 
sakai?

RIena. Nūinonei Povilo pritariu, bet su 
kad tankiai laiszkus raszytų.

< Pukszta. Bravo! teisinga iszlyga.
Gvaldei. (Bucziūdamas ranką Elenos), 

kožną nedėlę laiszkus siųsiu; 1 
savo tankiai apdovanoti. j

Briedi da. Stebėtinas prilikimas, moteriszkė apleidžia tė
vą ir motiną eina paskui vyrą savo, oseniejie tėvai, kaip 
pauksztis su nulausztails sparnais, pasilieka vieni, aptusztėju- 
seme lizde.

Pukszta. Toksai gamtos, parėdymas, jauniejie su iszkel- 
tais augsztyn Iftfksmais veidais, drąsiai žengia į svieto regyk 
lę, o seni atlikę veikimą savo, su nubudusiais veidais pama
žėl! traukėsi isz regyklės. Dabar atmetę visas liūdnas mislis, 
už palaimę jaunos poros ir sveikatą gūdotinų tėvų iszgersime 
po sklėnyczaitę seno midaus, kurio butelį dovanojo man ber
nardinų gvardijonas. (Isztraukęs įsz kampo paszetros butelį, 
ąnt skūmės (stalo), drauge su penkiomis mažomis sklėnyczio- 
mis
paėmus sklėnyczias).
(Geria).

Riuisža. (Paragavęs midaus). A! mostrodzieju, tai re
ti tas, tur būti tasai midus, gulėdamas pažemiose klioszto- 

, riaus, labai ilgai szviesos nematę. Jus moterės bukite atsar
gios, neužsisidaubkite, nės kojų neteksite.

Pukszta. Praszau nebauginti, sklėnyczaitė nevodys.
Rimsza. Geriu už sveikatą visų apginėjų tėvynėj (Isz- 

geria).
Brigida. Už sveikatą gūdotino gasdadoriads. (Pusę 

nugėrnsi pastato ant skūmės). j
Pukszta, Nūszirdžiai dėkavoju. !
Plena. Geriu už sveikatą brangios ^Lietuvos. (Truputį 

nugėrnsi, pastato ant skūmės).
... Visi. Te gyvūja! laimingai.

Gvąlda. Už sveikatą garbingo vadovo, brangiųjų tėvelių 
ir Elytės. (Iszgeria).

Pukszta ir Rimszal. Dėkui.
Pukszta. Dar po vieną sklėnyczaitę iszgersime. |
Brigida. Vyrai žinokitės!, bet moterės nei krislo dau- 

giaus. * I

viena iszdera,

Gerai aniolėli, 
bet praszau ir manę laiszkeliais

urias pripylęs). Praszau imti sklėnyczaites. (Visiems 
GtiM’iu už sveikatą visos draugystės.

Pukszta. (Pildamas tris sklėnyczaites). Kad ponios at
sisako, tai nevartysiu; bet mes dar iszlenksime, praszau. 
(Paėmus sklėnyczias, Puksztai, Rimszui ir Gvaldai). Už

Rimsza ir G valda. (Iszgeria).
Pukszta. (Prie Brigidos ir Elenos).- Praszau tusztyti 

sklėnyczaites savo.
Brigida. Dėkui, pamažėli iszgersime.

• Pukszta. (Prie Rimszos). Praszau pono, szią naktį at- 
įsiusti keletą padvadų, dėl pergabenimo namo, atlikusių tabo
re daigtų, kuriūs tamstai pavedu,' už tą maistą katrūmi mu
mis aprūpinote.

Rimsza. Aczių tamstai, pasistengsiu apsiliūbti.
Pukszta. Praszau ponų czionai pasėdėti, koliai asz su 

inano kareiviais atsisveikįsiu. .(Iszėmęs isz kiszeniaus szvil- 
pynę suszvilpia, apginklyti insurgentai įėją, stojasi eiliomis 
gilmėje regyklės, taip idant užpakalinis'galas sustojusių, baig
tųsi u$ regyklės. Pukszta drauge su Gvalda ir Miloszu sto
jasi prieszais insurgentus. Rimszai sėdėdami paszetroje žiuri 
į regyklę). Dorus draugai mano, priverstas esu jums apgar- 
syti, kad tolesnis būvis musų girioje yra negalimas, stokūja 
mums ginklų ir szuvių, 0 kožną valandą prigul tikėtis užpū- 
lio Maskolių, kurie mumis isznaikins. Paszalpos isz niekur 
negalime laukti, o be naudos pražūti, butu neiszmintingai; 
dėlto reikia mums iszsiskirstyti, kas gal te grįžta namo, o kas 
į buveinę savo negal sugrįžti; tegul jieszko prieglaudos, toles- 
niose vietose Lietdvos, arba užrubež^je.

Insurgentai. Te stojasi! pagal rėkavimą jūsų mylistos.
Pukszta. P-rieteliai mano, su kuriais atlikau daug smar

kių kovų, perbuvau sunkias valandas vargų ir ojumų; nors 
didelei skaudulingai, persiskirti su jumis, broliai mano; bet 
noras užlaikymo jūsų nū pražuvos, verezia manę tą liūdną 
persiskyrimą, sziądien atlikti.

Insurgentai. Te gyvūja! garbingas vadovas musų.
Pukszta. Esantį tabore maistą, iszsidalykite tarp savęs, 

o kas netur pioįgų kelionei, tą pagal iszgalėjimą suszelpsiu.
Insurgented. Dėkavojam jūsų mylistai.
Pukszta. Ąsz taipgi dėkavoju jums, už drąsą, kurią 

nevienoje kovoje iszrodėte, o dabar, tūmi broliszku pabuezia- 
virau. ('Bucziūja arti stovinu Gvaldą). Su visais atsisvei- 

I kinu. > •
Insurgentai. Te gyvūja! vadovas musų. (Pradeda vie

nas su kitu bueziūtis, prie ko girdžiami yra žodžiai). Sudiev! 
broleliai, sudiev, sulyg laimingu regėjimu, sudiev, sudiev.

Pukszta. (Pasibaigus atsisveikinimui). Vyrai liūdną 
atsisveikinimą musų, užbaigsime tėvynisžką giesmę, klfrie pū- 
lę ant kelių iszgarsinkim. , (Visiems atsiklaupus, neiszski- 
riant ir Rimszų, Pukszta prie palydėjimo muzikos ir visų 
klupojanczių pradeda giedoti. (Regyklę apszvieczia ben- 
galska ugnia).

Su gaisru durnais, broliszko kraujo garojimu.
Prie Tavęs Vieszpatie! siuneziamas balsas netylsta. 
Baisulingai mes skundžiajnėsilųnyriaus vaitojimu. 
Nū sopulių smarkios-žTfiogžudystės! plaukai žilsta. 
Degantis erszkė'czių vainikas! pažeidė galvą kruvinai. 
Kaip paminklas rūstybės Tavo. (Visi iszkelia rankas).

Iszkeltos rankos amžinai. C
Kaip paminklas rūstybės Tavo, iszkeltos rankos amžinai. 

(Gaida giesmės tur būti graudi).
Uždanga nūsileidžia.

. Galas permainos ketvirtos ir paskutinės.
' (Toliau bus).



. Vienybe

E. Matulevioz Morea

15C.

Ii.ob.
20c.

25c.

į 1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00

1,00.
50 et 
200c.

25 et.
20 et.

1,00 et. 
>1,00. 
20 et.

Užmotojo už laitai
“vienybe lietuvniku”.

V. Kalinauckas Plymouth 
Jos Peter’ Gallup

Vltoliorauda, pulkus poematas Isz
senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgoe 

D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kannos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Petro Armino rasztal — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės 

Isz lietuvių gyvenimo

1.25C. 
1OC. 
10c.

5c.
5C. 

10ų. 
10c. 
40c. 
10c. 
10c.

, — fsz Chicatjos. Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpach Noreiko 
& Co. Velyjame visiems lie
tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
Jretuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostom^iių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardftdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojiino gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir miestelius Ame-1
rikos. Kas prisius savo adre- Tatmadnelr muaųžydal^,,

C 6 ( Szkala su kalba ,,
są, gaus lietuviszką kataliogą Prleezanszrls „ 

įvirai A d Kaip (gyti plnĮgus Ir turtų ir giažų atiiozeų tiyKai. Į Girtybė 

resavok taip: 
reiko & Co.

Chicago Ill.

Simano Daukanto. Kntnga pirma, 
gannama nž 1,50c* 

Hudas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemalczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas ui 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczloe, „
Kumpos Istorija su žlamiaptals ,,
Lietuviszkos Dainos Įsa visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraezė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, „
Aukso Verszts, labai pntkl drama „ 
Du pujkus apraszymaj apie hedorybų 

i y do Ir piktų augyntmų wajku
Kglė, žalczlų karalienė Ir (szgrlovlmas Kauno 

pilies 1M2 m., du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczto, 

Hlstorije gražios Katrukos ir Jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

Hlstorije isz laiko Francuzkoe
„ ,, vainos Afrikoj’

15c.
Hlstorije apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

. isz Nea tolio ir apie Petrų kareivi 
Pajndįkime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvaeėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabu-lus (jfiklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ ,,
Vaikų knlngelė „ ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten Ir Dievas 
Kai kaltas 
Negirdėtai dalgtas 
Pasakojimas apie vaitų Ir Jo rasztln|kų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko ptrktelė
Gyvenimas Stepo Randnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai (ketvirta dalis 
„Szla'ilėalszklo Senelio”] 1

Jfoksliszki rankvedžiai ir 
kitokios khįgos

Kningadėl Iszslmokinimo vtsasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo ,, 
Grieeznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trasų ,,

20c.

15c.
5.

20c.
15c.
15C.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5C.
5C.
5C.
5c.

10c.

30c.
, ,Iez po budelio kalavijo ir Kajlmaa, dvi puikios 

apysakos, ant lletuviųzko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mltoslawekls — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinlmaa

(J n įjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminlmns 

Ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c. '
Namelis pusteinjko — —- 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 et.

Galima gauti su prisiuntimu
azias k.n.ygSLs:
1. Istorija Katalikų Bažny ežios. 

Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnain katalikui. Kasztftja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1802 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nu jų apsisaugoti. Kasztuja. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namfise ji 
butu. Kasztuja — 1,50c.

pas Kun. A. Burba. Box 1053

Pigiausia LietūYiszka krautuve
,, ,, ponawojlmo Nerono

Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu Isz
„ „ czesu wajnoa 186.3 metu

Prawadnikaa augę lakos kalbos neabdar.
„ „ „ abdarytai

Pujkus apraszymae apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Rinaldlnaa ,, ,, ,,
Senowee apraszymae apie Duktery

„ „ Pilypo Ilarejwio 50 et.
Bnmyszymas arba bajme tūry dydelee akte 
Tykra tejsybe Isz Suwaiku gubernijos 
Szwleea Dlewo „ „
Tltkua Persų Karoline, 
Užsystanawlk ant to geraj
W i tas Ir Korynna hlstorije les lajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 et.

visame mieste
40 et. 
•1,00 

>1,25. 
•l.oo.

•1,50 et.

5C. 
15c.
5c. 

10c. 
20c. 
20c. 
20c. 
10c.

is cy 
55 et.
25 et.
50 et.

Galima gatiti, perkant tik-
tai \\ž pinįgą:

Kvietinių peozėtytų miltų 1.00
22 svaru cukriaus už 1.00
Kumpio svarą už . 8 c.
Sūdytų laszinių svarą už 8 c.
Rūkytų laszinių svarą už
Szvieži kuinpei c.

Deszrelės baksjtis po 7 c. už svarą.
Svaras geriausių taukų — 7| c.
7.dėžes Sardines — 25 c.
3 dėžės pieno 25 c.

ir
Ktdosch NO- 1 pasakutė kur iszrodyta,

* ' kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.105 Brown St. Į Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perknpczlų po 
Kalendoriai ant 1889,1890 Ir ant 1894 m. po

Įvairios doasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
džloslos nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Flliotea arba kelias j maldingų gyvenimų 

Į Pokllla Hzventųjų ,, ,, „
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, „
Kas yra gr lek as t ,. ,,
Nekaltybė ,, „
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dai; sn Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo l 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlia „ „
Kaip Sumenljų nuspakaj]tl ,, 
Vadovas |dangų „ „
Prlslgatavojlmas ant smerezio ,, 
Draugija dėl dnszlų „ ,,
Lietu vlszkos mlszioe ,, ,,
Kasdieninės Maldos

N\>tos dėl partapįjono.
30c. Dėdienė [polka] 
40c. Z

pargabentos isz užmarės

75c.

75c.

15c.
25C.
30C.
30C. •
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

15c.

10c.
10c.

Ir di- 
50c. 
35C. 
50c. 
15c.

Lenkiszkos knygos
maldų, pargabentos isz užmarės.

Westchnienie daszy pobožnej, zbiOr nahoženetw 
1 pledui z przydaniem Drogl krzyžowej, Gorz.kicb 
žali i psalm6w >1,50.

Zloty Oltarz czyli zblėr nabotenstw dla chrzeė- 
clan 1 katolik6w >1,30.

Oltarzyk czyli zblėr naboženstvva dla mlodziežy 
katollcklej 70 c.

Wyborek nabotenstwa dla miodziežy ka tol te
kioj 50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tollckich 45 c.

—--Pa8--- -
M. Bartikowsky,

252 East Market Str.,

Wilkes-Barre, Pa.
4-tose duryse n fl Stegmaierio

Bravoro. if

thokaus J urgis

žlponas bet žlponė „ ,,
Žirgas Ir vaikas ,, „■
VyUuUd didis Lietuvos kun(galksztls 
Apie ecaovėa Lietuvos pilis ,,

Aukso Vltorln^, arba Szaltinie danglszkn ekar- 
btt 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewnj ant aukaztybėa ,, „ „ >1.50. 
Balsas Balandėlėm 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga gleimlųarba Kautlczkos ,, 
150 Paalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vtevzpatlje Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo 3/..venc/.lausios Marijos Panos 
Sopule] Motyao* Diewo ,, ,,
Kvangelljos supnlkeU apdarais
Gywenlmaj Hzwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožnų dal*| po ,, ,,
Gyvenimą* szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės LietuvlųJatortja 10c.
Aplinkras/.tls kun. Petravycztaus ( Vilniaus 

džlakonystėe kuningns 1870 m. ,, 5c.
Ui kų mos lenkams turime būti dėkingi arba 

n-biėklngi, graži knjgutė knrtoje apraszyta 
visi mus į prietikiai su leukaisnft pat 

krlkszto Lietuvos

10c. 
40c. 
15c. 
30c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c. 
15C.
5c. 

15C. 
40c. 
40C.
5c. 

10c. 
5c.

30c.

5c. 
40c 
■20c. 
30c 
10c.

15C.

Varpelis [valc&i
Sudiev [mazn/j

paveikslai [abrozai].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

POC'iVOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.'

.Uždėjęs kgomą Pittstone, parda
vinėju viską kftmi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 N. Main atr., Pittston, Pa.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie-

laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marker 
lę pacztavą už 5 centus.* ♦ \

Jo adresas toks:
Lietuvisžkų knįgų prekystė.

Mathias Noveaki.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY*

DlUlUin UeHausiris Elgin vvVWMWi iLgikrodėlis su lenciugiliu.
Atsiųsk szitų apgar

sinimų su savo pilnu , 
OE vardu ir adreųu o mes 
■Ajtav prisiusime goriausi 
~ Elgin Laikrodi* 

lį su .Lenciūgėliu 
k dykai dėl peržlurėjlino.

Luksztai yra czysto 
aukHo l ltos prabos, 

prlmaiszytu metalu 
JįjĮlkurls jam prldūda drn- 
pratybų Ir geriau iszrodo 
a/Mno kaip už $40 lalkro- f 
ĮWfdėlis. Viduriai yra ge- 
StJ Haus! Elgin, gvaranta-- 
įįlH vojami ant 20 metų.

Lenciūgėlis dailus pa- 
BXj auksfttas ir pardavinė- 

jamas pas dzlegornįkus 
po $3.50. Peržiūrėk 

’ nuėjus ant express oftl- 
ce tų viekų, ir jeigu atrasi vertu tų pin|gų, tai už
mokėk tų menkų suinų $0.25 ir h-ikrodėlls eri 
lenciūgėliu bus tavo savasezia.

DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO Ill.

15 - 1.90.




